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Poprawka 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących 
się w określonej sytuacji, gdzie konkretne 
typy rolnicze lub konkretne sektory 
rolnictwa mają szczególne znaczenie ze 
względów gospodarczych, środowiskowych 
lub społecznych.  Państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie na taki rodzaj wsparcia do 
5% pułapów krajowych lub do 10% w 
przypadku gdy poziom wsparcia 
powiązanego z produkcją przekroczył 5% 
w co najmniej jednym roku w okresie 
2010-2013.  Jednak w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach, w których 
wykazano określone wyjątkowe potrzeby w 
danym regionie, oraz po zatwierdzeniu 
przez Komisję, państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie ponad 
10% pułapu krajowego. Wsparcie 
powiązane z produkcją należy przyznawać 
wyłącznie w zakresie, który jest niezbędny, 
aby zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach.  Wsparcie 
powinno być również dostępne dla 
rolników posiadających – w dniu 31 

(33) Oddzielenie wsparcia bezpośredniego 
od wielkości produkcji oraz wprowadzenie 
systemu płatności jednolitych stanowiło 
zasadniczy element procesu reform WPR. 
Doświadczenia zdobyte w wyniku 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 oraz rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, jak również zmiany sytuacji na 
rynku pokazują, że systemy niewłączone 
do systemu płatności jednolitych w 2013 r. 
można obecnie włączyć do systemu 
płatności podstawowych, aby promować 
bardziej ukierunkowane na rynek i 
bardziej zrównoważone rolnictwo.
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grudnia 2013 r. – szczególne uprawnienia 
do płatności przydzielone na podstawie
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, którzy 
nie posiadają kwalifikujących się 
hektarów w celu aktywacji uprawnień do 
płatności.  W odniesieniu do 
zatwierdzania dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją 
przekraczającego 10% rocznego pułapu 
krajowego ustalonego dla danego państwa 
członkowskiego, Komisja powinna 
ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 284
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33)  Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach.  Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących 
się w określonej sytuacji, gdzie konkretne 
typy rolnicze lub konkretne sektory 
rolnictwa mają szczególne znaczenie ze 
względów gospodarczych, środowiskowych 
lub społecznych.  Państwom 

skreślony
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członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie na taki rodzaj wsparcia do 
5% pułapów krajowych lub do 10% w 
przypadku gdy poziom wsparcia 
powiązanego z produkcją przekroczył 5% 
w co najmniej jednym roku w okresie 
2010-2013.  Jednak w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach, w których 
wykazano określone wyjątkowe potrzeby w
danym regionie, oraz po zatwierdzeniu 
przez Komisję, państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie ponad 
10% pułapu krajowego.  Wsparcie 
powiązane z produkcją należy przyznawać 
wyłącznie w zakresie, który jest niezbędny, 
aby zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach.  Wsparcie 
powinno być również dostępne dla 
rolników posiadających – w dniu 31 
grudnia 2013 r. – szczególne uprawnienia 
do płatności przydzielone na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, którzy 
nie posiadają kwalifikujących się 
hektarów w celu aktywacji uprawnień do 
płatności.  W odniesieniu do 
zatwierdzania dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją 
przekraczającego 10% rocznego pułapu 
krajowego ustalonego dla danego państwa 
członkowskiego, Komisja powinna 
ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 285
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów krajowych 
lub do 10% w przypadku gdy poziom 
wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5% w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010–2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10% pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie powinno 
być również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności. W 

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów krajowych 
lub do 20% w przypadku gdy poziom 
wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5% w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010–2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 20% pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów zatrudnienia i
produkcji w omawianych regionach bądź 
wspierać sektory lub rodzaje produkcji, 
które przynoszą znaczne korzyści, jeśli 
chodzi o poprawę stanu środowiska, walkę 
ze zmianą klimatu czy różnorodność 
biologiczną. Wsparcie powinno być 
również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
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odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10% rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności. W 
odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10% rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

Or. bg

Poprawka 286
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów krajowych
lub do 10% w przypadku gdy poziom 
wsparcia powiązanego z produkcją 

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na ustanowienie ich 
własnego poziomu wsparcia 
nieprzekraczającego 15% pułapów 
krajowych. Wsparcie powiązane z 
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przekroczył 5% w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010-2013.  Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10% pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie powinno 
być również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności.  W 
odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10% 
rocznego pułapu krajowego ustalonego 
dla danego państwa członkowskiego, 
Komisja powinna ponadto posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
wykonawczych bez stosowania przepisów 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach bądź wspierać 
sektory lub produkcję, które przynoszą 
znaczne korzyści, jeśli chodzi o poprawę  
stanu środowiska, walkę ze zmianą 
klimatu czy różnorodność biologiczną. 
Wsparcie powinno być również dostępne 
dla rolników posiadających – w dniu 31 
grudnia 2013 r. – szczególne uprawnienia 
do płatności przydzielone na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, którzy 
nie posiadają kwalifikujących się hektarów 
w celu aktywacji uprawnień do płatności.

Or. en

Poprawka 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
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niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów krajowych 
lub do 10% w przypadku gdy poziom 
wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5% w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010-2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10% pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie powinno 
być również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności.  W 
odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10% 
rocznego pułapu krajowego ustalonego 
dla danego państwa członkowskiego, 
Komisja powinna ponadto posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 

niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie 
maksymalnie 10% ich pułapów krajowych. 
Wsparcie powiązane z produkcją należy 
przyznawać wyłącznie w zakresie, który 
jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 
utrzymania aktualnych poziomów 
produkcji w omawianych regionach, w 
związku z czym, aby zapewnić właściwe 
spełnienie tego warunku, Komisja 
powinna być uprawniona do 
monitorowania poziomu produkcji w 
sektorach i w regionach, w których stosuje 
się taką formę wsparcia oraz, w razie 
potrzeby, występowania do państwa 
członkowskich o zmniejszenie odsetka 
płatności bezpośrednich przyznawanych w 
postaci wsparcia powiązanego z 
produkcją. Wsparcie powinno być również 
dostępne dla rolników posiadających – w 
dniu 31 grudnia 2013 r. – szczególne 
uprawnienia do płatności przydzielone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 oraz rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności.
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wykonawczych bez stosowania przepisów 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia nałożone na wsparcie powiązane z produkcją są zgodne z poprawkami do 
artykułów.

Poprawka 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zezwolić państwom
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów krajowych 
lub do 10% w przypadku gdy poziom 
wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5% w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010-2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 

(33) Państwom członkowskim nie należy 
już zezwalać na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją, chyba że w 
szczególnie jasno określonych przypadkach
oraz w ograniczonym okresie. Zasoby, 
które można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają zasadnicze znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów 
krajowych. Jednak w niezwykle 
szczególnych i odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach, w których 
wykazano określone wyjątkowe potrzeby 
w danym regionie, oraz po zatwierdzeniu 
przez Komisję, państwom członkowskim 
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zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10% pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie powinno 
być również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności. W
odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10% rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

należy zezwolić na wykorzystanie ponad 
5% pułapu krajowego. Wsparcie 
powiązane z produkcją należy przyznawać 
wyłącznie w zakresie, który jest niezbędny, 
aby zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie powinno 
być również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności. W 
odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 5% rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.  Opcja przyznawania 
wsparcia powiązanego z produkcją 
powinna być ograniczona do małych 
sektorów o szczególnych potrzebach i nie
należy jej wykorzystywać w charakterze 
ogólnego narzędzia.  Należy przy tym 
stopniowo wycofać wszystkie płatności 
związane z wielkością produkcji w 
możliwie najkrótszym terminie.

Or. en

Poprawka 289
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim lub regionom mającym 
uprawnienia w zakresie rolnictwa na 
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bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów krajowych 
lub do 10% w przypadku gdy poziom 
wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5% w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010–2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10% pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie powinno 
być również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności. W 
odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10% rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 

wykorzystanie części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie w sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przez nie przypadkach. 
Zasoby, które można wykorzystywać w 
celu przyznawania wsparcia powiązanego 
z produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych, a także umożliwiając 
przyczynienie się tego wsparcia do 
poprawy konkurencyjności, jakości 
produktów lub przywrócenia równowagi w 
łańcuchu wartości. Państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie na taki rodzaj wsparcia do 
5% pułapów krajowych lub do 10% w 
przypadku gdy poziom wsparcia 
powiązanego z produkcją przekroczył 5% 
w co najmniej jednym roku w okresie 
2010–2013. Jednak w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach, w których 
wykazano określone wyjątkowe potrzeby 
w danym regionie, oraz po zatwierdzeniu 
przez Komisję, państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie ponad 
10% pułapu krajowego. Wsparcie 
powiązane z produkcją należy przyznawać 
wyłącznie w zakresie, który jest niezbędny, 
aby zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie powinno 
być również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności. W 
odniesieniu do zatwierdzania 
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przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10% rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

Or. es

Uzasadnienie

Brak równowagi w łańcuchu wartości to jedna z głównych przyczyn zanikania niektórych 
sektorów na globalnym i otwartym rynku.

Poprawka 290
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów krajowych 
lub do 10% w przypadku gdy poziom 
wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5% w co najmniej jednym 

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych, 
krajobrazowych lub społecznych. 
Państwom członkowskim należy zezwolić 
na wykorzystanie na taki rodzaj wsparcia 
do 5% pułapów krajowych lub do 10% w 
przypadku gdy poziom wsparcia 
powiązanego z produkcją przekroczył 5% 
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roku w okresie 2010-2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10% pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie powinno 
być również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności. W 
odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10% rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

w co najmniej jednym roku w okresie 
2010-2013. Jednak w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach, w których 
wykazano określone wyjątkowe potrzeby 
w danym regionie, oraz po zatwierdzeniu 
przez Komisję, państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie ponad 
10% pułapu krajowego. Wsparcie 
powiązane z produkcją należy przyznawać 
wyłącznie w zakresie, który jest niezbędny, 
aby zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów zatrudnienia lub
produkcji w omawianych regionach w celu 
wspierania sektorów lub produkcji, które 
przynoszą znaczne korzyści, jeśli chodzi o 
poprawę stanu środowiska, walkę ze 
zmianą klimatu czy różnorodność 
biologiczną. Wsparcie powinno być 
również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności. W 
odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10% rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów krajowych 
lub do 10% w przypadku gdy poziom 
wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5% w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010–2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10% pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie powinno 
być również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności. W 

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów krajowych 
lub do 10% w przypadku gdy poziom 
wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5% w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010–2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10% pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie powinno 
być również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności. W 
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odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10% rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10% rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011. Przyznawanie wsparcia 
powiązanego jest dość trudne, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę to, że jego 
przyznawanie jest uzależnione od 
konkretnej sytuacji gospodarczej, 
społecznej i środowiskowej. Dodawanie 
nowych warunków, takich jak „zachęty” 
na rzecz utrzymania bieżących poziomów 
zatrudnienia lub produkcji w omawianych 
regionach bądź na rzecz wspierania 
sektorów lub produkcji, które przynoszą 
znaczne korzyści, jeśli chodzi o poprawę 
stanu środowiska, walkę ze zmianą 
klimatu czy różnorodność biologiczną, 
przyczyniłoby się do uproszczenia i 
ułatwienia przyznawania wsparcia.

Or. ro

Poprawka 292
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
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umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów krajowych 
lub do 10% w przypadku gdy poziom 
wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5% w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010–2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10% pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie powinno 
być również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności. W 
odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10% rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów krajowych 
lub do 10% w przypadku gdy poziom 
wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5% w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010–2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10% pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie powinno 
być również dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności. W 
odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10% rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, należy nadać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE.

Or. de
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Uzasadnienie

W tym przypadku nie chodzi o kwestię techniczną, lecz o regulację.

Poprawka 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34)  Aby zapewnić skuteczne i 
ukierunkowane wykorzystanie funduszy 
Unii oraz uniknąć podwójnego 
finansowania na podstawie innych 
podobnych instrumentów wsparcia, 
Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 290 Traktatu w celu przyjęcia 
przepisów dotyczących warunków 
przyznawania dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją oraz przepisów 
dotyczących spójności z innymi środkami 
Unii oraz kumulacji wsparcia.

skreślony

Or. en

Poprawka 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35)  W odniesieniu do wsparcia dla 
sektora bawełny w rozporządzeniu (WE) 
nr 73/2009 uznano za konieczne, aby 
część wsparcia nadal była związana z 
uprawą bawełny poprzez płatność 
specyficzną na kwalifikujący się hektar, w 
celu zapobieżenia ryzyku zakłócenia 
produkcji w regionach produkcji bawełny, 
uwzględniając wszystkie czynniki 
związane z tą decyzją.  Decyzję tę należy 

skreślony
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utrzymać zgodnie z celami określonymi w 
protokole nr 4 dotyczącym bawełny 
dołączonym do aktu przystąpienia z 1979 
r.

Or. en

Poprawka 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W odniesieniu do wsparcia dla sektora 
bawełny w rozporządzeniu (WE) nr 
73/2009 uznano za konieczne, aby część 
wsparcia nadal była związana z uprawą 
bawełny poprzez płatność specyficzną na 
kwalifikujący się hektar, w celu 
zapobieżenia ryzyku zakłócenia produkcji 
w regionach produkcji bawełny, 
uwzględniając wszystkie czynniki 
związane z tą decyzją. Decyzję tę należy 
utrzymać zgodnie z celami określonymi w 
protokole nr 4 dotyczącym bawełny 
dołączonym do aktu przystąpienia z 1979 r.

(35) W odniesieniu do wsparcia dla sektora 
bawełny w rozporządzeniu (WE) nr 
73/2009 uznano za konieczne, aby część 
wsparcia była ostatecznie związana z 
uprawą bawełny poprzez płatność 
specyficzną na kwalifikujący się hektar, w 
celu zapobieżenia ryzyku zakłócenia 
produkcji w regionach produkcji bawełny, 
uwzględniając wszystkie czynniki 
związane z tą decyzją. Decyzję tę należy 
utrzymać na czas określony zgodnie z 
celami określonymi w protokole nr 4 
dotyczącym bawełny dołączonym do aktu 
przystąpienia z 1979 r. Aby w przyszłości 
lepiej dostosować ten instrument do 
wyzwań związanych z WPR, należałoby 
przeprowadzić ocenę konieczności i 
skuteczności stosowania płatności 
specyficznej w odniesieniu do bawełny.

Or. de

Poprawka 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W odniesieniu do wsparcia dla sektora (35) W odniesieniu do wsparcia dla sektora 
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bawełny w rozporządzeniu (WE) nr 
73/2009 uznano za konieczne, aby część 
wsparcia nadal była związana z uprawą 
bawełny poprzez płatność specyficzną na 
kwalifikujący się hektar, w celu 
zapobieżenia ryzyku zakłócenia produkcji 
w regionach produkcji bawełny, 
uwzględniając wszystkie czynniki 
związane z tą decyzją. Decyzję tę należy 
utrzymać zgodnie z celami określonymi w 
protokole nr 4 dotyczącym bawełny 
dołączonym do aktu przystąpienia z 1979 r.

bawełny w rozporządzeniu (WE) nr 
73/2009 uznano za konieczne, aby część 
wsparcia nadal była związana z uprawą 
bawełny poprzez płatność specyficzną na 
kwalifikujący się hektar, w celu 
zapobieżenia ryzyku zakłócenia produkcji 
w regionach produkcji bawełny, 
uwzględniając wszystkie czynniki 
związane z tą decyzją. Podczas gdy decyzję
tę należy utrzymać zgodnie z celami 
określonymi w protokole nr 4 dotyczącym 
bawełny dołączonym do aktu przystąpienia 
z 1979 r., jej zakres stosowania powinien 
być ściśle ograniczony i stopniowo 
zawężany.

Or. en

Poprawka 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36)  Aby umożliwić skuteczne stosowanie 
płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu przyjęcia przepisów i warunków 
dotyczących zatwierdzania gruntów i 
odmian do celów płatności specyficznej w 
odniesieniu do bawełny oraz przyjęcia 
przepisów dotyczących warunków 
przyznawania tej płatności specyficznej, 
wymogów kwalifikowalności i praktyk 
agronomicznych, kryteriów zatwierdzania 
organizacji międzybranżowych, 
obowiązków producentów oraz sytuacji, w 
których zatwierdzone organizacje 
międzybranżowe nie przestrzegają tych 
kryteriów.

skreślony

Or. en
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Poprawka 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Zgodnie z rozdziałem 2 
rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 z 
dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i 
ustanawiającego krajowe programy 
restrukturyzacji sektora bawełny24 każde 
państwo członkowskie będące 
producentem musi przedłożyć Komisji 
albo projekt czteroletniego programu 
restrukturyzacyjnego – co cztery lata, a po 
raz pierwszy do dnia 1 stycznia 2009 r., 
albo jeden projekt zmienionego programu 
restrukturyzacji na okres ośmiu lat – do 
dnia 31 grudnia 2009 r. W świetle 
zgromadzonych doświadczeń 
restrukturyzację sektora bawełny można by 
lepiej wesprzeć za pomocą innych 
środków, w tym w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], co 
pozwoliłoby również na lepszą 
koordynację ze środkami w innych 
sektorach. Jednak należy szanować nabyte 
prawa i uzasadnione oczekiwania 
przedsiębiorstw zaangażowanych już w 
programy restrukturyzacji. Z tego względu 
należy zezwolić na kontynuację trwających 
programów cztero- lub ośmioletnich. Na 
końcu odnośnego okresu należy je jednak 
zakończyć. Fundusze, które pozostaną z 
programów czteroletnich, można następnie 
włączyć do dostępnych funduszy Unii 
przeznaczonych na środki na rozwój 
obszarów wiejskich od 2014 r. Z uwagi na 
okres programowania fundusze dostępne 
po zakończeniu programów ośmioletnich 
nie byłyby przydatne w programach 

(37) Zgodnie z rozdziałem 2 
rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 z 
dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i 
ustanawiającego krajowe programy 
restrukturyzacji sektora bawełny24 każde 
państwo członkowskie będące 
producentem musi przedłożyć Komisji 
albo projekt czteroletniego programu 
restrukturyzacyjnego – co cztery lata, a po 
raz pierwszy do dnia 1 stycznia 2009 r., 
albo jeden projekt zmienionego programu 
restrukturyzacji na okres ośmiu lat – do 
dnia 31 grudnia 2009 r. W świetle 
zgromadzonych doświadczeń 
restrukturyzację sektora bawełny można by 
lepiej wesprzeć za pomocą innych 
środków, w tym w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], co 
pozwoliłoby również na lepszą 
koordynację ze środkami w innych 
sektorach. Jednak należy szanować nabyte 
prawa i uzasadnione oczekiwania 
przedsiębiorstw zaangażowanych już w 
programy restrukturyzacji. Z tego względu 
należy zezwolić na kontynuację trwających
programów cztero- lub ośmioletnich. Na 
końcu odnośnego okresu należy je jednak 
zakończyć. Fundusze, które pozostaną z 
programów czteroletnich, należy następnie 
włączyć do dostępnych funduszy Unii 
przeznaczonych na środki na rozwój 
obszarów wiejskich od 2014 r. Z uwagi na 
okres programowania fundusze dostępne 
po zakończeniu programów ośmioletnich 
nie byłyby przydatne w programach 
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rozwoju obszarów wiejskich w 2018 r. i w 
związku z tym mogłyby zostać lepiej 
wykorzystane po przekazaniu do systemów 
wsparcia, jak już określono w art. 5 ust. 2 
akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 
637/2008. W związku z powyższym w 
odniesieniu do państw członkowskich, w 
których obowiązują programy cztero- lub 
ośmioletnie, rozporządzenie (WE) nr 
637/2008 straci moc odpowiednio z dniem 
1 stycznia 2014 r. lub 1 stycznia 2018 r. 
Należy zatem uchylić rozporządzenie 
(WE) nr 637/2008.

rozwoju obszarów wiejskich w 2018 r. i w 
związku z tym mogłyby zostać lepiej 
wykorzystane po przekazaniu do systemów 
wsparcia, jak już określono w art. 5 ust. 2 
akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 
637/2008. W związku z powyższym w 
odniesieniu do państw członkowskich, w 
których obowiązują programy cztero- lub 
ośmioletnie, rozporządzenie (WE) nr 
637/2008 straci moc odpowiednio z dniem
1 stycznia 2014 r. lub 1 stycznia 2018 r. 
Należy zatem uchylić rozporządzenie 
(WE) nr 637/2008.

Or. en

Poprawka 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
można wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
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producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Za naruszenia krajowego 
prawodawstwa w obszarze ochrony 
środowiska należy jednak nałożyć kary 
dotyczące płatności. Celem omawianego 
systemu powinno być wsparcie istniejącej 
struktury rolniczej drobnych gospodarstw 
rolnych w Unii, nie utrudniające 
jednocześnie rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych. 

Or. en

Poprawka 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 

(38) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
krajowych pułapów mających 
zastosowanie do płatności bezpośrednich 
w celu wprowadzenia prostego i 
ukierunkowanego systemu dla drobnych 
producentów rolnych, aby zmniejszyć 
koszty administracyjne związane z 
zarządzaniem wsparciem bezpośrednim i 
jego kontrolą. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska i kontrolami zgodnie z 
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producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

rozporządzeniem (UE) nr […] [HZR], nie 
podważając przy tym ogólnych celów 
reformy, z zastrzeżeniem, że w stosunku 
do drobnych producentów rolnych stosuje 
się prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Zasada wzajemnej zgodności 
nadal powinna mieć jednak zastosowanie 
do drobnych producentów rolnych, 
ponieważ ważne jest, aby wszyscy rolnicy 
otrzymujący fundusze unijne, niezależnie 
od wielkości ich gospodarstw rolnych, 
przestrzegali minimalnych norm ochrony 
środowiska. Celem omawianego systemu
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

Or. en

Poprawka 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
państwo członkowskie może wprowadzić 
prosty i ukierunkowany system dla 
drobnych producentów rolnych. W tym 
celu państwo członkowskie może
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Można wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
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przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia oraz z praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, nie podważając przy tym 
ogólnych celów reformy, z zastrzeżeniem, 
że w stosunku do drobnych producentów 
rolnych stosuje się prawodawstwo Unii, o 
którym mowa w załączniku II do 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR]. Celem 
omawianego systemu powinno być 
wsparcie istniejącej struktury rolniczej 
drobnych gospodarstw rolnych w Unii, nie 
utrudniające jednocześnie rozwoju w 
kierunku większej konkurencyjności. Z 
tego względu dostęp do systemu należy 
ograniczyć do istniejących gospodarstw 
rolnych.

Or. en

Poprawka 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
państwo członkowskie może wprowadzić 
prosty i ukierunkowany system dla 
drobnych producentów rolnych. W tym 
celu państwo członkowskie może
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
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kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

Or. en

Poprawka 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
państwo członkowskie może wprowadzić 
prosty i ukierunkowany system dla 
drobnych producentów rolnych. W tym 
celu państwo członkowskie może
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
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zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

Or. en

Poprawka 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy umożliwić wprowadzenie prostego i 
ukierunkowanego systemu dla drobnych 
producentów rolnych. Państwom 
członkowskim należy jednak zezwolić na 
podjęcie samodzielnej decyzji w sprawie 
wprowadzenia ukierunkowanego systemu.
W tym celu należy wprowadzić płatność 
ryczałtową, która zastąpi wszystkie 
płatności bezpośrednie. Należy 
wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
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producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

Or. en

Poprawka 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E.  Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 

(38) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
krajowych pułapów mających 
zastosowanie do płatności bezpośrednich 
w celu wprowadzenia prostego i 
ukierunkowanego systemu dla drobnych 
producentów rolnych, aby zmniejszyć 
koszty administracyjne związane z 
zarządzaniem wsparciem bezpośrednim i 
jego kontrolą. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
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tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, kontrolami zasady wzajemnej 
zgodności zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności ani zmian 
strukturalnych w rolnictwie. Z tego 
względu dostęp do systemu należy 
ograniczyć do istniejących gospodarstw 
rolnych.

Or. en

Poprawka 306
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 

(38) Aby pomóc uczestniczyć drobnym 
producentom rolnym i grupom drobnych 
producentów w działalności rolniczej, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić specjalny system w ramach 
systemu płatności bezpośrednich. Należy 
wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności.  System dla 
drobnych producentów rolnych nie 
powinien być oparty na modelu opt-out 
dla małych przedsiębiorstw, ułatwiającym 
rolnikom opuszczanie sektora.  Dlatego 
też rolnicy powinny mieć możliwość 
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rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności.  Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

opuszczania „systemu dla drobnych 
producentów rolnych” lub dołączania do 
tego systemu oraz przechodzenia do 
innego systemu gospodarki rolnej 
określonego w niniejszym rozporządzeniu.
Drobni producenci rolni nie powinni być 
automatycznie zwalniani z obowiązku 
stosowania środków w zakresie 
ekologizacji i spełniania zasady 
wzajemnej zgodności. Celem omawianego 
systemu powinno być wsparcie istniejącej 
struktury rolniczej drobnych gospodarstw 
rolnych w Unii, nie utrudniające 
jednocześnie rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności.

Or. en

Poprawka 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić dwa proste rodzaje 
wsparcia dla drobnych producentów 
rolnych.  Z jednej strony prosty i 
ukierunkowany system dla bardzo 
drobnych gospodarstw rolnych i 
rodzinnych gospodarstw rolnych. W tym 
celu należy wprowadzić płatność 
ryczałtową, która zastąpi wszystkie 
płatności bezpośrednie. Należy 
wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
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(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej wydajności. 
Z tego względu dostęp do systemu należy 
ograniczyć do istniejących gospodarstw 
rolnych.  Z drugiej strony pomoc dla 
drobnych gospodarstw rolnych 
uzupełniającą pozostałe rodzaje wsparcia 
przyznawanego rolnikowi.  Obowiązki 
nakładane w związku ze składaniem 
wniosków o przyznanie wsparcia, z 
praktykami rolniczymi korzystnymi dla 
klimatu i środowiska, z zasadą wzajemnej 
zgodności i z kontrolami zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr […] [HZR] 
powinny mieć zastosowanie do drobnych 
gospodarstw rolnych.

Or. fr

Poprawka 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
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Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, nie podważając przy tym 
ogólnych celów reformy, z zastrzeżeniem, 
że w stosunku do drobnych producentów 
rolnych stosuje się zasadę wzajemnej 
zgodności oraz prawodawstwo Unii, o 
którym mowa w załączniku II do 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR]. Celem 
omawianego systemu powinno być 
wsparcie istniejącej struktury rolniczej 
drobnych gospodarstw rolnych w Unii, nie 
utrudniające jednocześnie rozwoju w 
kierunku większej konkurencyjności. Z 
tego względu dostęp do systemu należy 
ograniczyć do istniejących gospodarstw 
rolnych.

Or. de

Poprawka 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
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przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie struktury rolniczej 
drobnych gospodarstw rolnych w Unii, 
nieutrudniające jednocześnie rozwoju w 
kierunku większej wydajności.

Or. pt

Poprawka 310
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
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środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej stabilności. 
Z tego względu dostęp do systemu należy 
ograniczyć do istniejących gospodarstw 
rolnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Europejskie rolnictwo ulegało ciągłym zmianom dostosowawczym, polepszając swoją 
wydajność i jakość, ale nie udaje mu się zapewnić lub dostatecznie zapewnić dobrostanu 
rolników i hodowców.  Pojęcie konkurencyjności wiąże się z uprzywilejowaniem najbardziej 
wydajnych obszarów i często zubożeniem gleb z pominięciem obszarów uznawanych za 
uboższe i mniej dostępne. Tymczasem rolnictwo musi mieć związek z gruntami i terenami, a 
do zapewnienia sobie suwerenności żywnościowej potrzebujemy całego europejskiego 
rolnictwa. Dlatego bardziej zasadne jest pojęcie stabilności, które obejmuje trzy wymiary:  
gospodarczy, społeczny i środowiskowy.

Poprawka 311
Gabriel Mato Adrover

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Rolnictwo w regionach najbardziej 
oddalonych napotyka wyjątkowe trudności 
wynikające z odległości i statusu wysp, w 
związku z czym regiony te należy 
traktować w sposób szczególny, 
wykorzystując w tym celu oddzielne 
przepisy, określone obecnie w 
rozporządzeniu nr 247/2006. Występujące 
na tych obszarach wysokie bariery dla 
dywersyfikacji produkcji, wynikające z 
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położenia geograficznego i warunków 
klimatycznych, sprawiają, że konieczne 
jest objęcie tym szczególnym 
traktowaniem także podejmowanych przez 
Unię Europejską decyzji budżetowych w 
zakresie niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 312
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Dążąc do uproszczenia oraz 
uwzględniając szczególną sytuację
regionów najbardziej oddalonych, 
płatnościami bezpośrednimi w tych
regionach należy administrować w ramach 
programów wsparcia ustanowionych 
rozporządzeniem (WE) nr 247/2006. W 
związku z tym w przypadku powyższych 
regionów nie należy stosować przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
systemu płatności podstawowych i 
powiązanych płatności oraz wsparcia 
powiązanego z produkcją.

(40) Dążąc do uproszczenia oraz lepszego 
dostosowania WPR do szczególnej 
sytuacji regionów najbardziej oddalonych, 
które cierpią z powodu małej skali i 
dużego oddalenia rynków, płatnościami 
bezpośrednimi oraz wszystkimi środkami 
wsparcia dochodu rolników w tych 
regionach należy administrować w ramach 
programów wsparcia ustanowionych 
rozporządzeniem (WE) nr 247/2006. W 
związku z tym w przypadku powyższych 
regionów nie należy stosować przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
systemu płatności podstawowych i 
powiązanych płatności oraz wsparcia 
powiązanego z produkcją.

Or. pt

Poprawka 313
Gabriel Mato Adrover

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Dążąc do uproszczenia oraz 
uwzględniając szczególną sytuację 

(40) Dążąc do uproszczenia oraz 
uwzględniając szczególną sytuację 
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regionów najbardziej oddalonych, 
płatnościami bezpośrednimi w tych 
regionach należy administrować w ramach 
programów wsparcia ustanowionych 
rozporządzeniem (WE) nr 247/2006. W 
związku z tym w przypadku powyższych 
regionów nie należy stosować przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
systemu płatności podstawowych i 
powiązanych płatności oraz wsparcia 
powiązanego z produkcją.

regionów najbardziej oddalonych, 
płatnościami bezpośrednimi w tych 
regionach należy administrować w ramach 
programów wsparcia ustanowionych 
rozporządzeniem (WE) nr 247/2006. W 
związku z tym w przypadku powyższych 
regionów nie należy stosować przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
systemu płatności podstawowych i 
powiązanych płatności oraz wsparcia 
powiązanego z produkcją. Należałoby 
jednak zbadać wpływ, jaki w tych 
regionach mogłyby wywrzeć wszelkie 
zmiany niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Heterogeniczność sektora rolnego w 
niektórych obszarach oddalonych, gdzie 
systemy produkcyjne są mało wydajne, 
wymaga szczególnych instrumentów 
polityki rolnej, w których zakresie Unia 
Europejska posiada wystarczające 
doświadczenie i które umożliwią lepsze 
nakierowanie sektora na rynek, zmniejszą 
oddziaływanie na środowisko wynikające 
z zaprzestania działalności oraz umożliwią 
uformowanie tkanki społecznej w 
obszarach wiejskich zgodnie ze 
zrównoważeniem, do jakiego się dąży.
Należy w dalszym ciągu prowadzić analizę 
specjalnych systemów dla tych obszarów 
wyspiarskich Unii Europejskiej, które ze 
względu na swoje cechy charakterystyczne 
są podobne do tych obszarów, w których 
takie instrumenty polityki rolnej odniosły 
sukces.
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Or. es

Poprawka 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) W celu wzmocnienia kryteriów 
społecznych państwa członkowskie 
powinny ustanowić i promować systemy 
certyfikacji śladu pracy (uznana 
certyfikacja społeczna z uczestnictwem 
partnerów społecznych), która będzie 
stanowiła zarówno kanał informowania 
konsumentów, jak i będzie stymulowała 
odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw, aby mogły one 
przejrzyście i korzystnie wybierać 
najlepsze relacje i praktyki pracownicze.
Taki system informacyjny o śladzie pracy 
będzie mógł być stosowany również w 
przypadku produktów importowanych.

Or. es

Poprawka 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Jednocześnie państwom 
członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 
90% średniej wysokości wsparcia w Unii, 

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Wszystkie środki przekazywane 
w ten sposób powinny być objęte 
współfinansowaniem przez państwo 
członkowskie na poziomie mających 
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należy umożliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla 
płatności bezpośrednich.  Takie decyzje 
należy podjąć – w ramach określonych 
granic – raz na cały okres stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

zastosowanie w ramach programu 
rozwoju obszarów wiejskich 
realizowanego w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

W razie braku wymogu współfinansowania istnieje ryzyko, że środki z pierwszego filaru mogą 
być wykorzystywane przez państwa członkowskie do zmniejszenia ich wymogów 
współfinansowania i poprawy w ten sposób stanu finansów publicznych kosztem WPR.

Poprawka 317
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Jednocześnie państwom 
członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 
90% średniej wysokości wsparcia w Unii, 
należy umożliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla 
płatności bezpośrednich.  Takie decyzje 
należy podjąć – w ramach określonych 
granic – raz na cały okres stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Całość przekazanych w ten 
sposób środków powinna być objęta 
współfinansowaniem przez państwo 
członkowskie na poziomie mających 
zastosowanie w ramach programu 
rozwoju obszarów wiejskich 
realizowanego w tym państwie 
członkowskim.

Or. en
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Poprawka 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Jednocześnie państwom 
członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 
90% średniej wysokości wsparcia w Unii, 
należy umożliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla 
płatności bezpośrednich. Takie decyzje
należy podjąć – w ramach określonych 
granic – raz na cały okres stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Taką decyzję należy podjąć – w 
ramach określonych granic – raz na cały 
okres stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis mógłby spowodować zmniejszenie nacisku, by WPR wspierała wydatki publiczne 
na dobra publiczne, i stanowiłby znaczny krok wstecz w rozwoju WPR, dlatego należy go 
usunąć.

Poprawka 319
George Lyon, Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
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bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Jednocześnie państwom 
członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 
90% średniej wysokości wsparcia w Unii, 
należy umożliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla płatności 
bezpośrednich. Takie decyzje należy 
podjąć – w ramach określonych granic –
raz na cały okres stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Całość przekazanych w ten 
sposób środków powinna stanowić nie 
więcej niż 15% ich pułapu dla płatności 
bezpośrednich oraz być wykorzystana w 
ramach współfinansowania.  Wszystkie 
państwa członkowskie powinny móc 
powiększyć te przekazane środki o kwotę 
proporcjonalną do kwot, które nie 
zostałyby przyznane z tytułu wsparcia dla 
obszarów o ograniczeniach naturalnych.
Mogą również przekazać niewydane kwoty 
z tytułu ekologizacji w celu udzielenia 
dodatkowego wsparcia w ramach środków 
rolno-środowiskowych na rozwój 
obszarów wiejskich. Jednocześnie 
państwom członkowskim, w których 
wysokość wsparcia bezpośredniego jest 
niższa niż 90% średniej wysokości 
wsparcia w Unii, należy umożliwić 
przekazywanie funduszy ze wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich do pułapu dla płatności 
bezpośrednich. Takie decyzje należy 
podjąć – w ramach określonych granic –
raz na cały okres stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 320
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Jednocześnie państwom 

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Przekazanych funduszy nie 
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członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 
90% średniej wysokości wsparcia w Unii, 
należy umożliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla płatności 
bezpośrednich. Takie decyzje należy 
podjąć – w ramach określonych granic –
raz na cały okres stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

będzie można objąć współfinansowaniem.
W związku z tym państwa członkowskie, 
które otrzymują płatności bezpośrednie na 
poziomie poniżej średniej europejskiej, 
będą mogły dokonać konsolidacji 
funduszy przekazanych z filaru I do filaru 
II. Jednocześnie państwom członkowskim, 
w których wysokość wsparcia 
bezpośredniego jest niższa niż 90%
średniej wysokości wsparcia w Unii, 
należy umożliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla płatności 
bezpośrednich. Takie decyzje należy 
podjąć – w ramach określonych granic –
raz na cały okres stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Jednocześnie państwom 
członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 
90% średniej wysokości wsparcia w Unii, 
należy umożliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla płatności 
bezpośrednich. Takie decyzje należy 
podjąć – w ramach określonych granic –
raz na cały okres stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Jednocześnie państwom 
członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 
90% średniej wysokości wsparcia w Unii, 
należy umożliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla płatności 
bezpośrednich. Takie decyzje należy 
podjąć – w ramach określonych granic –
raz na cały okres stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Ważne jest, aby ustalić, 
jak można ponownie wykorzystać te 
fundusze w sytuacji, gdy ekologizacja jest 
konieczna i stanowi podstawę projektów 
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rolno-środowiskowych z filaru drugiego.

Or. ro

Poprawka 322
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Jednocześnie państwom 
członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 
90% średniej wysokości wsparcia w Unii, 
należy umożliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla płatności 
bezpośrednich. Takie decyzje należy 
podjąć – w ramach określonych granic –
raz na cały okres stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. W tym zakresie państwa 
członkowskie mogą nadawać 
pierwszeństwo finansowaniu środków 
mających na celu koncentrację podaży 
poprzez wzmocnienie organizacji 
producentów, przewidzianych w 
rozporządzeniu w sprawie rozwoju 
obszarów wiejskich. Jednocześnie 
państwom członkowskim, w których 
wysokość wsparcia bezpośredniego jest 
niższa niż 90% średniej wysokości 
wsparcia w Unii, należy umożliwić 
przekazywanie funduszy ze wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich do pułapu dla płatności 
bezpośrednich. Takie decyzje należy 
podjąć – w ramach określonych granic –
raz na cały okres stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Jednocześnie państwom 
członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 
90% średniej wysokości wsparcia w Unii, 
należy umożliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla płatności 
bezpośrednich. Takie decyzje należy 
podjąć – w ramach określonych granic –
raz na cały okres stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Jednocześnie państwom 
członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 
90% średniej wysokości wsparcia w Unii, 
należy umożliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla płatności 
bezpośrednich. Takie decyzje należy 
podjąć – w ramach określonych granic i w 
miarę możliwości – raz na cały okres 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 324
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Aby została zapewniona ochrona 
stanu europejskich krajobrazów, płatności 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
powinny być zgodne z zasadami 
Europejskiej konwencji krajobrazowej i 
art. 3 Traktatu z Lizbony, który zapewnia 
ochronę i poprawę kulturowego 
dziedzictwa Europy.  Krajobraz jest 
kluczowym elementem kultury i tradycji 
regionalnej, przyczyniający się do 
zwiększenia różnorodności kulturowej i 
geograficznej, a także stanowi podstawę 
naszej współczesnej różnorodności 
biologicznej, która została ukształtowana 
na przestrzeni wieków działalności 
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rolniczej i gospodarki leśnej.

Or. en

Poprawka 325
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł - 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł - 1
Wycofywanie płatności bezpośrednich

1. Płatności zostaną wycofane do 2025 r., 
przy czym:
a) wycofywanie przebiega stopniowo;
b) uzyskane środki zostaną wykorzystane 
do sfinansowania programów mających 
na celu ochronę i udoskonalenie:
(i) środowiska,
(ii) hodowli zwierząt,
(iii) wody i jakości wody,
(iv) gleby i jakości gleby,
(v) zmian uwarunkowanych klimatycznie;
c) uzyskane środki zostaną w 100% 
wykorzystane na szczeblu regionalnym.

Or. de

Poprawka 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii)  płatności dla rolników 
przestrzegających praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska;

skreślony
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Or. en

Poprawka 327
Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii)  płatności dla rolników 
przestrzegających praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska;

skreślony

Or. en

Poprawka 328
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) płatności dla rolników 
przestrzegających praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska;

(ii) płatności dla rolników stosujących 
nowoczesne i zrównoważone praktyki 
rolnicze korzystne dla różnorodności 
biologicznej, właściwego gospodarowania 
żyznością gleby i wodą, klimatu i 
środowiska oraz wychodzących poza 
zakres zasady wzajemnej zgodności;

Or. en

Poprawka 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) płatności dla rolników 
przestrzegających praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska;

(ii) systemu obowiązkowego dla państw 
członkowskich, ale dobrowolnego dla 
rolników, obejmującego płatności dla 
rolników przestrzegających praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska;

Or. it

Poprawka 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) płatności dla rolników 
przestrzegających praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska;

(ii) dodatkowych płatności dla rolników 
przestrzegających praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska;

Or. de

Poprawka 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) płatności dla rolników 
przestrzegających praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska;

(ii) dopłaty uzupełniającej dla rolników 
przestrzegających praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska;

Or. en

Poprawka 332
Mariya Gabriel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) nowego, finansowanego ze środków 
europejskich systemu płatności 
dotyczącego rodziny pszczelej w sektorze 
pszczelarstwa,

Or. bg

Poprawka 333
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) płatności dla młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą;

(iv) płatności dla nowych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą;

Or. fr

Poprawka 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) płatności dla młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą;

(iv) dobrowolnego systemu płatności dla 
młodych rolników rozpoczynających 
działalność rolniczą;

Or. en

Uzasadnienie

Środki w ramach drugiego filaru dotyczące młodych rolników są wydajniejszym sposobem 
wspierania i zachęcania nowych osób, dlatego środki w ramach pierwszego filaru powinny 
mieć przy wdrażaniu przez państwa członkowskie charakter dobrowolny.
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Poprawka 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) płatności dla młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą;

(iv) dobrowolnego systemu płatności dla 
młodych rolników rozpoczynających 
działalność rolniczą;

Or. en

Uzasadnienie

Płatności dla młodych rolników powinny być dobrowolne dla państw członkowskich i 
regionów.

Poprawka 336
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) płatności dla młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą;

(iv) dobrowolnego systemu płatności dla 
młodych rolników rozpoczynających 
działalność rolniczą;

Or. en

Poprawka 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – punkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) płatności dla młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą;

(iv) fakultatywnych płatności dla młodych 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą;
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Or. de

Poprawka 338
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) płatności dla młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą;

(iv) płatności dla młodych rolników i 
nowych podmiotów rozpoczynających 
działalność rolniczą;

Or. en

Poprawka 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) płatności dla młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą;

(iv) płatności dla młodych rolników i 
nowych rolników rozpoczynających 
działalność rolniczą;

Or. fr

Poprawka 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) płatności dla młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą;

(iv) obowiązkowego systemu płatności dla 
młodych rolników rozpoczynających 
działalność rolniczą;



PE492.791v01-00 50/179 AM\907852PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) płatności dla młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą;

(iv) obowiązkowego systemu płatności dla 
młodych rolników rozpoczynających 
działalność rolniczą;

Or. en

Poprawka 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) płatności dla młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą;

(iv) płatności dla młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą oraz 
dla kobiet w sektorze rolnictwa;

Or. it

Uzasadnienie

Kobiety mają coraz większe znaczenie we współczesnym społeczeństwie, ponieważ odgrywają 
wielofunkcyjną rolę wynikającą z ich indywidualnego kontekstu rodzinnego i zawodowego, 
przy czym właśnie ze względu na tę różnorodność ról mogą one wnieść istotny wkład w postęp 
i innowacje na wszystkich szczeblach społecznych, jak również w poprawę jakości życia, w 
szczególności na obszarach wiejskich. Zasadnicze znaczenie ma zatem to, by zawrzeć 
odniesienia do funkcji kobiet i zapewnić im ochronę przynajmniej w ramach WPR, tak samo 
jak w przypadku młodych ludzi.

Poprawka 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v)  systemu dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją;

skreślony

Or. en

Poprawka 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi)  płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny;

skreślony

Or. en

Poprawka 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – punkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny;

(vi) terminowej płatności specyficznej w 
odniesieniu do bawełny;

Or. de

Poprawka 346
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (vii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) uproszczonego systemu dla drobnych
producentów rolnych;

(vii) uproszczonego systemu dla 
producentów rolnych;

Or. fr

Poprawka 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – punkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) uproszczonego systemu dla drobnych 
producentów rolnych;

(vii) uproszczonego fakultatywnego
systemu dla drobnych producentów 
rolnych;

Or. de

Poprawka 348
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) uproszczonego systemu dla drobnych 
producentów rolnych;

(vii) dobrowolnego uproszczonego 
systemu dla drobnych producentów 
rolnych;

Or. en

Poprawka 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) uproszczonego systemu dla drobnych (vii) dobrowolnego uproszczonego 



AM\907852PL.doc 53/179 PE492.791v01-00

PL

producentów rolnych; systemu dla drobnych producentów 
rolnych;

Or. en

Poprawka 350
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) uproszczonego systemu dla drobnych 
producentów rolnych;

(vii) dobrowolnego uproszczonego 
systemu dla drobnych producentów 
rolnych;

Or. en

Poprawka 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) uproszczonego systemu dla drobnych 
producentów rolnych;

(vii) dobrowolnego uproszczonego 
systemu dla drobnych producentów 
rolnych;

Or. en

Poprawka 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) uproszczonego systemu dla drobnych (vii) dobrowolnego uproszczonego 
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producentów rolnych; systemu dla drobnych producentów 
rolnych;

Or. en

Poprawka 353
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) uproszczonego systemu dla drobnych 
producentów rolnych;

(vii) dobrowolnego uproszczonego 
systemu dla drobnych producentów 
rolnych;

Or. fr

Uzasadnienie

Gospodarstwa rolne znacznie różnią się od siebie wielkością w zależności od państwa 
członkowskiego.  System dla drobnych rolników może być użyteczny w niektórych 
przypadkach, ale może również prowadzić do zakłócenia konkurencji w innych państwach
członkowskich.  Użyteczność systemu dla drobnych rolników najlepiej ocenią więc państwa 
członkowskie.

Poprawka 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (vii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) płatności dla drobnych gospodarstw 
rolnych określonej przez państwo 
członkowskie;

Or. fr
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Poprawka 355
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (vii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) płatności dla drobnych producentów 
rolnych określonej przez każde państwo 
członkowskie;

Or. fr

Poprawka 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 skreślony
Zmiana załącznika I
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu zmiany wykazu systemów wsparcia 
zawartego w załączniku I.

Or. es

Uzasadnienie

Zakres stosowania jest zasadniczym elementem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 skreślony
Zmiana załącznika I
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Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu zmiany wykazu systemów wsparcia 
zawartego w załączniku I.

Or. fr

Poprawka 358
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)  

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „rolnik” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną lub grupę osób fizycznych lub 
prawnych, bez względu na status prawny 
takiej grupy i jej członków w świetle prawa 
krajowego, której gospodarstwo rolne 
znajduje się na terytorium Unii, 
określonym w art. 52 Traktatu o Unii 
Europejskiej w związku z art. 349 i 355 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, oraz która prowadzi 
działalność rolniczą; 

(a) „rolnik” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną lub grupę osób fizycznych lub 
prawnych, bez względu na status prawny 
takiej grupy i jej członków w świetle prawa 
krajowego, której gospodarstwo rolne 
znajduje się na terytorium Unii, 
określonym w art. 52 Traktatu o Unii 
Europejskiej w związku z art. 349 i 355 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, oraz która prowadzi 
działalność rolniczą. Jeżeli rolnik jest 
prawnie zarejestrowaną organizacją 
niekomercyjną bądź podobną organizacją 
charytatywną lub upoważnioną przez 
władze centralne lub regionalne, której 
głównym prawnym celem statutowym jest 
aktywna ochrona gruntów lub obiektów 
historycznych i zarządzanie nimi do celów 
ich utrzymania i dla pożytku publicznego, 
państwo członkowskie może zdecydować o 
uznaniu jego gospodarstwa rolnego lub 
grupy gospodarstw rolnych za 
indywidualne i odrębne przedsiębiorstwo 
na potrzeby niniejszego rozporządzenia, 
rozporządzenia (UE) nr [...] Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia [...] w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) i rozporządzenia 
(UE) nr [...] Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia [...] w sprawie finansowania 
wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 
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monitorowania jej („rozporządzenie 
horyzontalne”);

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre rodzaje niekomercyjnych organizacji zajmują się zarządzaniem różnorakimi 
gospodarstwami rolnymi w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej i bardziej ekologicznej 
metody prowadzenia działalności rolniczej.   W związku z tym uzasadnione jest zezwolenie 
państwom członkowskim na traktowanie różnorakich gospodarstw rolnych tego rodzaju 
organizacji jako indywidualne i odrębne przedsiębiorstwa na potrzeby związane z 
płatnościami i monitorowaniem w ramach WPR, aby uprościć wymogi administracyjne i 
uniknąć nieproporcjonalnych kosztów dla beneficjenta i krajowych agencji płatniczych.

Poprawka 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „pracownik rolny” oznacza 
zatrudnionego rolnika – przy czym 
zatrudnienie to może mieć charakter stały, 
stały nieciągły lub dorywczy – którego 
działalność ma zasadnicze znaczenie jako 
podstawa pracy rolnej i łańcucha 
wartości, a warunki tego zatrudnienia 
stanowią priorytetowy cel poprawy w 
zakresie stabilności, bezpieczeństwa i 
profesjonalizmu.

Or. es

Poprawka 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „gospodarstwo rolne” oznacza 
wszystkie jednostki wykorzystywane do 
działalności rolniczej i zarządzane przez 
rolnika znajdujące się na terytorium tego 
samego państwa członkowskiego;

b) „gospodarstwo rolne” oznacza 
wszystkie jednostki produkcyjne 
wykorzystywane do działalności rolniczej i 
zarządzane przez rolnika znajdujące się na 
terytorium tego samego państwa 
członkowskiego;

Or. es

Uzasadnienie

Termin „jednostki wykorzystywane do działalności rolniczej” wykracza poza definicję, która 
powinna tu zostać zawarta. „Jednostką wykorzystywaną do działalności rolniczej” może być 
już przecinak, ale także dojarka lub system nawadniania.

Poprawka 361
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „gospodarstwo rolne” oznacza 
wszystkie jednostki wykorzystywane do 
działalności rolniczej i zarządzane przez 
rolnika znajdujące się na terytorium tego 
samego państwa członkowskiego;

b) „gospodarstwo rolne” oznacza 
wszystkie jednostki wykorzystywane do 
działalności rolniczej i zarządzane przez 
rolnika, jego rodzinę lub szereg rodzin,
znajdujące się na terytorium tego samego 
państwa członkowskiego;

Or. pl

Justification

Definicja gospodarstwa rolnego powinna być poszerzona o gospodarstwo rodzinne lub 
wielorodzinne, co nie stoi w sorzeczności z prywatną własnością gruntów rolnych.

Poprawka 362
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) „zaawansowane zrównoważone 
systemy gospodarki rolnej”  oznaczają 
praktyki rolnicze wykraczające poza 
istniejące podstawowe zasady dotyczące 
wzajemnej zgodności określone w 
rozporządzeniu (UE) nr ... [HZR] oraz 
podlegające ciągłemu procesowi rozwoju, 
mającemu na celu ulepszenie 
gospodarowania organicznymi 
substancjami odżywczymi, obiegami wody 
i przepływami energii tak, aby ograniczyć 
szkody w środowisku i marnotrawienie 
nieodnawialnych zasobów, jak również 
utrzymanie wysokiego poziomu 
różnorodności upraw, zwierząt 
gospodarskich oraz różnorodności 
biologicznej w systemie produkcji;

Or. en

Poprawka 363
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) „rolnictwo przemysłowe”  oznacza 
intensywną produkcję zwierzęcą zależną 
strukturalnie od kupowanej paszy i 
wysokiego zużycia energii;

Or. en

Poprawka 364
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) „systemy gospodarki rolnej 
niezgodne z zasadą zrównoważonego 
rozwoju”  oznaczają praktyki rolnicze i 
hodowlane stanowiące systematyczne 
naruszenie podstawowych zasad 
dotyczących wzajemnej zgodności 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
[...] [HZR] ze względu na niski poziom 
gospodarowania obiegiem substancji 
odżywczych i duży stopień zależności od 
zewnętrznych źródeł energii, biocydów, 
antybiotyków, wody i nakładów substancji 
odżywczych;

Or. en

Poprawka 365
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bc) „drobny producent rolny”  oznacza 
producenta produkującego na małą skalę, 
w tym rolnika prowadzącego działalność 
rolniczą w niepełnym wymiarze godzin i 
produkującego częściowo na potrzeby 
własne, posiadającego mniej niż 5 ha, ale 
w przypadku którego najmniej 25% prac 
prowadzonych w gospodarstwie rolnym i 
całości przychodów netto stanowi 
produkcja w gospodarstwie rolnym, w tym 
powiązane przetwarzanie i wprowadzanie 
do obrotu produktów pochodzących z 
gospodarstwa i inne usługi związanych z 
gospodarstwem;

Or. en



AM\907852PL.doc 61/179 PE492.791v01-00

PL

Poprawka 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– chów lub uprawę produktów rolnych, w 
tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz 
utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich;

– chów lub uprawę produktów rolnych, w 
tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz 
utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich, w tym wykorzystywanie 
zwierząt domowych nieparzystokopytnych 
z wyjątkiem działalności rozrywkowej;

Or. fr

Poprawka 367
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– chów lub uprawę produktów rolnych, w
tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz 
utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich;

– chów lub uprawę produktów rolnych, w 
tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz 
utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich, koszenie lub wypas na 
gruntach – przede wszystkim lub 
wyłącznie ze względów środowiskowych;

Or. de

Poprawka 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– chów lub uprawę produktów rolnych, w 
tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz 
utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich;

– chów lub uprawę produktów rolnych, w 
tym zbiory, dojenie, tresurę, hodowlę 
zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do 
celów gospodarskich;
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Or. fr

Poprawka 369
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– chów lub uprawę produktów rolnych, w 
tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz 
utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich;

– chów lub uprawę produktów rolnych, w 
tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz 
utrzymywanie zwierząt do zwyczajowych 
celów gospodarskich;

Or. es

Poprawka 370
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– chów lub uprawę produktów rolnych, w 
tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz 
utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich;

– produkcję rolną obejmującą chów lub 
uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, 
dojenie, hodowlę zwierząt oraz 
utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich;

Or. pt

Poprawka 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje 
się ona do wypasu lub uprawy bez 

skreślone



AM\907852PL.doc 63/179 PE492.791v01-00

PL

konieczności podjęcia żadnych 
szczególnych działań przygotowawczych 
wykraczających poza tradycyjne metody 
rolnicze i tradycyjny sprzęt rolniczy, lub

Or. pt

Poprawka 372
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje 
się ona do wypasu lub uprawy bez 
konieczności podjęcia żadnych 
szczególnych działań przygotowawczych 
wykraczających poza tradycyjne metody 
rolnicze i tradycyjny sprzęt rolniczy, lub

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych zgodnie z zasadami dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska; oraz

Or. en

Poprawka 373
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje 
się ona do wypasu lub uprawy bez 
konieczności podjęcia żadnych 
szczególnych działań przygotowawczych 
wykraczających poza tradycyjne metody 
rolnicze i tradycyjny sprzęt rolniczy, lub

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych zgodnie z zasadami dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska; lub

Or. en
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Poprawka 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje się 
ona do wypasu lub uprawy bez 
konieczności podjęcia żadnych 
szczególnych działań przygotowawczych 
wykraczających poza tradycyjne metody 
rolnicze i tradycyjny sprzęt rolniczy, lub

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje się 
ona do wypasu lub uprawy;  w przypadku 
powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w takim stanie 
wiąże się ono z prowadzeniem działań 
minimalnych określanych przez państwa 
członkowskie;

Or. fr

Poprawka 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje się 
ona do wypasu lub uprawy bez 
konieczności podjęcia żadnych 
szczególnych działań przygotowawczych 
wykraczających poza tradycyjne metody 
rolnicze i tradycyjny sprzęt rolniczy, lub

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje się 
ona do wypasu lub uprawy bez 
konieczności podjęcia żadnych 
szczególnych działań przygotowawczych 
wykraczających poza zwyczajowe metody 
rolnicze i zwyczajowy sprzęt rolniczy, lub

Or. es

Uzasadnienie

Bardziej odpowiednim słowem jest „zwyczajowy”.

Poprawka 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje się 
ona do wypasu lub uprawy bez 
konieczności podjęcia żadnych 
szczególnych działań przygotowawczych 
wykraczających poza tradycyjne metody 
rolnicze i tradycyjny sprzęt rolniczy, lub

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje się 
ona do wypasu lub uprawy bez 
konieczności podjęcia żadnych 
szczególnych działań przygotowawczych 
wykraczających poza zwyczajowe metody 
rolnicze i zwyczajowy sprzęt rolniczy, lub

Or. es

Uzasadnienie

Bardziej stosowne wydaje się użycie sformułowania „zwyczajowe metody rolnicze i 
zwyczajowy sprzęt rolniczy” niż „tradycyjne” i „tradycyjny”, ponieważ terminy te mogą nie 
być jednoznaczne.

Poprawka 377
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje 
się ona do wypasu lub uprawy bez 
konieczności podjęcia żadnych 
szczególnych działań przygotowawczych 
wykraczających poza tradycyjne metody 
rolnicze i tradycyjny sprzęt rolniczy, lub

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie przygotowania do wypasu 
lub uprawy, bez konieczności podjęcia 
żadnych szczególnych działań 
przygotowawczych wykraczających poza 
tradycyjne metody rolnicze i tradycyjny 
sprzęt rolniczy, lub

Or. pl

Poprawka 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

skreślone

Or. fr

Poprawka 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

skreślone

Or. pt

Poprawka 380
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

– prowadzenie działań minimalnych na 
powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

Or. en

Poprawka 381
James Nicholson, Julie Girling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

– działalność rolnicza nie jest prowadzona 
w przypadku powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy oraz 
gruntów nieużytkowanych w sposób 
określony w tiret trzecim;

Or. en

Poprawka 382
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

– prowadzenie działań minimalnych na 
powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, w 
tym działalności rolniczej, która 
przyczynia się również do osiągnięcia 
celów ochrony przyrody, obejmującej na 
przykład systemy rolnicze o wysokiej 
wartości przyrodniczej lub rolnictwo w 
ramach programu Natura 2000 lub 
równoważnych programów;

Or. en

Poprawka 383
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie



PE492.791v01-00 68/179 AM\907852PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

– w przypadku, w którym państwo 
członkowskie podejmie taką decyzję, 
mającą zastosowanie na szczeblu 
krajowym lub regionalnym, jeżeli obszar 
nie wymaga prac w zakresie utrzymania, 
ale jest utrzymywany naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, 
działalność, która może być określana na 
szczeblu krajowym lub regionalnym;

Or. en

Poprawka 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

– w przypadku, w którym państwo 
członkowskie podejmie taką decyzję, 
mającą zastosowanie na szczeblu 
krajowym lub regionalnym, jeżeli obszar 
nie wymaga prac w zakresie utrzymania, 
ale jest utrzymywany naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy
działalność może być określana na 
szczeblu krajowym lub regionalnym;

Or. en

Poprawka 385
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych – – w przypadku, w którym państwo 
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określanych przez państwa członkowskie
– na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

członkowskie podejmie taką decyzję, 
mającą zastosowanie na szczeblu 
krajowym lub regionalnym, jeżeli obszar 
nie wymaga prac w zakresie utrzymania, 
ale jest utrzymywany naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, 
działalność, która może być określana na 
szczeblu krajowym lub regionalnym;

Or. en

Poprawka 386
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie 
lub, w stosownych przypadkach, regiony 
zgodnie z art. 20 niniejszego 
rozporządzenia – na powierzchni użytków 
rolnych utrzymywanych naturalnie w 
stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy;

Or. es

Uzasadnienie

Poszanowanie zasady pomocniczości zgodnie z ramami ustalonymi przez Komisję. Nie należy 
wykorzystywać reformy wspólnej polityki rolnej do ponownej centralizacji przez państwa 
niektórych polityk, które funkcjonują dużo lepiej na szczeblu regionalnym.

Poprawka 387
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, w 
szczególności z możliwością włączenia 
minimalnego poziomu obsady bydła;

Or. pt

Poprawka 388
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie 
lub regiony – na powierzchni użytków 
rolnych utrzymywanych naturalnie w 
stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy;

Or. en

Poprawka 389
Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
mających na celu ochronę przyrody w 
ramach programu Natura 2000 lub 
równoważnych programów ochrony 
przyrody;

Or. en
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Poprawka 390
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– gospodarowanie gruntami wyłącznie lub 
głównie w celu zapewnienia korzyści dla 
środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Do definicji „działalności rolniczej” należy włączyć koncepcję ekologicznego 
gospodarowania gruntami.

Poprawka 391
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– na działania określone w tiret drugim i 
trzecim dotacje powinny być przyznawane 
raz na trzy lata;

Or. en

Poprawka 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „produkty rolne” oznaczają produkty 
wymienione w załączniku I do Traktatu – z 
wyjątkiem produktów rybołówstwa – jak 
również bawełnę;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. es

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej. 

Poprawka 393
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „produkty rolne” oznaczają produkty 
wymienione w załączniku I do Traktatu – z 
wyjątkiem produktów rybołówstwa – jak 
również bawełnę;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. es

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej. 

Poprawka 394
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „powierzchnia użytków rolnych” 
oznacza każdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe użytki zielone lub 

e) „powierzchnia użytków rolnych” 
oznacza każdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe użytki zielone i 
pastwiska lub uprawy trwałe, w tym 
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uprawy trwałe; uprawy w systemie rolno-leśnym;

Or. fr

Poprawka 395
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „powierzchnia użytków rolnych” 
oznacza każdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe użytki zielone lub 
uprawy trwałe;

e) „powierzchnia użytków rolnych” 
oznacza każdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe użytki zielone lub 
uprawy trwałe, w tym uprawy w systemie 
rolno-leśnym;

Or. fr

Poprawka 396
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „powierzchnia użytków rolnych” 
oznacza każdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe użytki zielone lub 
uprawy trwałe;

(e) Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja trwałych „użytków zielonych” (dawniej „pastwiska”) nie uwzględnia w 
wystarczającej mierze wypasu na pastwiskach niepielęgnowanych, gdzie gatunki pastewne 
mogą obejmować gatunki drzewiaste, a nie tylko trawy.  Wypas na założonych pastwiskach 
zapobiega porzucaniu gruntów i utracie różnorodności biologicznej ze względu na 
wkraczanie powszechnie występujących gatunków oraz przyczynia się do utrzymania 
systemów o wysokiej wartości przyrodniczej, zapewniając w ten sposób dobro publiczne.  
Zmianę należy nanieść w całym tekście rozporządzenia.
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Poprawka 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „powierzchnia użytków rolnych” 
oznacza każdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe użytki zielone lub 
uprawy trwałe;

(e) Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „powierzchnia użytków rolnych” 
oznacza każdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe użytki zielone lub 
uprawy trwałe;

(e) „powierzchnia użytków rolnych” 
oznacza każdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe użytki zielone i 
pastwiska lub uprawy trwałe;

Or. en

Poprawka 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „powierzchnia użytków rolnych” 
oznacza każdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe użytki zielone lub 

e) „powierzchnia użytków rolnych” 
oznacza każdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe użytki zielone, 
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uprawy trwałe; pastwiska trwałe lub uprawy trwałe;

Or. fr

Poprawka 400
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „powierzchnia użytków rolnych” 
oznacza każdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe użytki zielone lub 
uprawy trwałe;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. it

Poprawka 401
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „agroleśnictwo” oznacza  system 
produkcji łączący uprawę drzew z uprawą 
innych roślin lub wypasem zwierząt w 
obrębie lub wzdłuż granicy tego samego 
terenu;

Or. fr

Poprawka 402
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „agroleśnictwo” oznacza system 
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produkcji łączący uprawę drzew z uprawą 
innych roślin lub wypasem zwierząt w 
obrębie lub wzdłuż granicy tego samego 
terenu;

Or. fr

Poprawka 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, w tym obszary odłogowane 
zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia 
(WE) nr 1257/1999, art. 39 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005 i art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], bez 
względu na to, czy grunty te znajdują się 
pod uprawą szklarniową lub pod stałym 
albo ruchomym przykryciem;

f) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, w tym obszary odłogowane 
zgodnie z art. 32 niniejszego 
rozporządzenia, art. 22, 23 i 24 
rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, art. 39 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i art. 
29 rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], bez 
względu na to, czy grunty te znajdują się 
pod uprawą szklarniową lub pod stałym 
albo ruchomym przykryciem;

Or. es

Poprawka 404
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, w tym obszary odłogowane 
zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia 
(WE) nr 1257/1999, art. 39 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005 i art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], bez 

f) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, w tym obszary odłogowane 
zgodnie z art. 32 niniejszego 
rozporządzenia, art. 22, 23 i 24 
rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, art. 39 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i art. 
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względu na to, czy grunty te znajdują się 
pod uprawą szklarniową lub pod stałym 
albo ruchomym przykryciem;

29 rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], bez 
względu na to, czy grunty te znajdują się 
pod uprawą szklarniową lub pod stałym 
albo ruchomym przykryciem;

Or. es

Uzasadnienie

Pojęcie „grunty orne” powinno zawierać w wyraźny sposób hektary, które zostały wycofane z 
produkcji zgodnie z art. 32 „obszar proekologiczny”.

Poprawka 405
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, w tym obszary odłogowane 
zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia 
(WE) nr 1257/1999, art. 39 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005 i art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], bez 
względu na to, czy grunty te znajdują się 
pod uprawą szklarniową lub pod stałym 
albo ruchomym przykryciem;

f) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, w 
tym krótkotrwałe użytki zielone, ale
ugorowane, w tym obszary odłogowane 
zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia 
(WE) nr 1257/1999, art. 39 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005 i art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], bez 
względu na to, czy grunty te znajdują się 
pod uprawą szklarniową lub pod stałym 
albo ruchomym przykryciem;

Or. fr

Poprawka 406
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „płodozmian”  oznacza uprawę roślin 
obejmującą co najmniej cztery różne 
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uprawy, w tym jedną uprawę strączkową;

Or. en

Poprawka 407
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „płodozmian”  oznacza uprawę roślin 
obejmującą co najmniej cztery różne 
uprawy, w tym jedną uprawę strączkową;

Or. en

Poprawka 408
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające rotacji, inne niż trwałe 
użytki zielone, które zajmują grunty przez 
okres pięciu lat lub dłużej i dają 
powtarzające się zbiory, w tym szkółki 
i zagajniki o krótkiej rotacji;

(g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające rotacji, inne niż trwałe 
użytki zielone, które zajmują grunty przez 
okres pięciu lat lub dłużej i dają 
powtarzające się zbiory, w tym szkółki, 
drzewa owocowe i orzechowe, drzewa 
oliwne i zagajniki o krótkiej rotacji;

Or. en

Poprawka 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające rotacji, inne niż trwałe 
użytki zielone, które zajmują grunty przez 
okres pięciu lat lub dłużej i dają 
powtarzające się zbiory, w tym szkółki 
i zagajniki o krótkiej rotacji;

(g) Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające rotacji, inne niż trwałe 
użytki zielone, które zajmują grunty przez 
okres pięciu lat lub dłużej i dają 
powtarzające się zbiory, w tym szkółki 
i zagajniki o krótkiej rotacji;

g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające rotacji, inne niż trwałe 
użytki zielone, które zajmują grunty przez 
okres pięciu lat lub dłużej i dają 
powtarzające się zbiory, w tym szkółki;

Or. pt

Poprawka 411
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające rotacji, inne niż trwałe 
użytki zielone, które zajmują grunty przez 
okres pięciu lat lub dłużej i dają 
powtarzające się zbiory, w tym szkółki 
i zagajniki o krótkiej rotacji;

g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające rotacji, inne niż trwałe 
użytki zielone, które zajmują grunty przez 
okres pięciu lat lub dłużej i dają 
powtarzające się zbiory, w tym szkółki, 
sady i zagajniki o krótkiej rotacji;
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Or. de

Poprawka 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające rotacji, inne niż trwałe 
użytki zielone, które zajmują grunty przez 
okres pięciu lat lub dłużej i dają 
powtarzające się zbiory, w tym szkółki 
i zagajniki o krótkiej rotacji;

g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające rotacji, inne niż trwałe 
użytki zielone, które zajmują grunty przez 
okres pięciu lat lub dłużej i dają 
powtarzające się zbiory, w tym szkółki, 
zagajniki o krótkiej rotacji i plantacje 
topoli;

Or. it

Poprawka 413
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat;  mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw 
i innych pastewnych roślin zielnych;

h) „trwałe użytki zielone i pastwiska” 
oznaczają grunty wykorzystywane do 
uprawy roślin pastewnych naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(zasianych), zielnych, krzewiastych lub 
drzewiastych lub wszelkich innych 
gatunków odpowiednich do wypasu, które 
nie były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego;

Or. fr

Poprawka 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
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Fidanza, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat;  mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw 
i innych pastewnych roślin zielnych;

h) „trwałe użytki zielone i pastwiska” 
oznaczają grunty wykorzystywane do 
uprawy roślin pastewnych naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(zasianych), zielnych, krzewiastych lub 
drzewiastych lub wszelkich innych 
gatunków odpowiednich do wypasu, które 
nie były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego;

Or. fr

Poprawka 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych;

h) „trwałe użytki zielone lub pastwiska 
trwałe” oznaczają grunty wykorzystywane 
do uprawy traw lub innych pastewnych 
roślin zielnych naturalnie (samosiewnych) 
lub uprawianych (zasianych), które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego; mogą one 
obejmować inne gatunki odpowiednie do 
wypasu, pod warunkiem, że zachowano 
przewagę traw i innych pastewnych roślin 
zielnych;

Or. fr

Poprawka 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw 
i innych pastewnych roślin zielnych;

h) „trwałe użytki zielone i tradycyjne 
pastwiska” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych roślin pastewnych naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(zasianych), które nie były objęte 
płodozmianem danego gospodarstwa 
rolnego; mogą one obejmować inne 
gatunki lub cechy istotne dla określenia 
tego gruntu jako tradycyjnego pastwiska i 
tradycyjnych systemów takich jak 
„dehesa”.

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o uwzględnienie trwałych użytków zielonych, nie tylko trwałych terenów trawiastych, 
tak by uwzględnić tradycyjne systemy wypasu takie jak „dehesa”, na których występują także 
inne gatunki nieziołowe, wykorzystywane w hodowli ekstensywnej.

Poprawka 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
dziesięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki, które mogą być przeznaczone do 
wypasu, pod warunkiem, że zachowano 
przewagę traw i innych pastewnych roślin 
zielnych.  Państwa członkowskie mogą 
zdecydować o uwzględnieniu gruntów, 
które mogą służyć do wypasu i które są 
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objęte utrwalonymi lokalnymi praktykami, 
zgodnie z którymi trawy i inne pastewne 
rośliny zielne tradycyjnie nie przeważają 
na pastwiskach;

Or. en

Uzasadnienie

Uprawiane użytki zielone obsiewa się ponownie zasadniczo co 8–10 lat lub nawet w 
większych odstępach czasu.  Skrócenie okresu płodozmianu do pięciu lat spowodowałoby 
„zamrożenie” dużych obszarów produkcji i uprawianych użytków zielonych.  Z definicji 
„trwałych użytków zielonych” nie należy wyłączać tradycyjnych pastwisk o dużej wartości 
ekologicznej, na których nie przeważają trawy i rośliny zielne.

Poprawka 418
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
dziesięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych;

Or. en

Poprawka 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
osiem lat; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych; 
wyłącza się pasy traw objęte środkami 
agro-środowiskowo-klimatycznymi 
określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 
[...];

Or. en

Poprawka 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
osiem lat; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych;

Or. en
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Poprawka 421
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych oraz w razie 
potrzeby przywracanych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
osiem lat; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych;

Or. en

Poprawka 422
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych roślin pastewnych, które nie 
były orane lub ponownie obsiewane przez 
co najmniej siedem lat; mogą one 
obejmować inne gatunki odpowiednie do 
wypasu; 

Or. en
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Poprawka 423
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw 
i innych pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych roślin pastewnych, które nie 
były orane lub ponownie obsiewane przez 
co najmniej siedem lat; mogą one 
obejmować inne gatunki odpowiednie do 
wypasu;

Or. en

Poprawka 424
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych roślin pastewnych, które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego, orane lub 
ponownie obsiewane przez co najmniej 
siedem lat; mogą one obejmować inne 
gatunki lub cechy;  Państwa członkowskie 
mogą zdecydować o uwzględnieniu 
gruntów, które mogą służyć do wypasu i 
które są objęte utrwalonymi lokalnymi 
praktykami;

Or. en
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Poprawka 425
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

h) „pastwiska trwałe” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych zasobów niezielnych
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), krzewiastych lub 
drzewiastych, które nie były objęte 
płodozmianem danego gospodarstwa 
rolnego oraz które nie zostały zaorane ani 
ponownie zasiane przez co najmniej 
siedem lat; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu oprócz
traw i innych pastewnych roślin zielnych;

Or. fr

Poprawka 426
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat;  mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw 
i innych pastewnych roślin zielnych;

h) „pastwiska trwałe” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat;
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Or. fr

Poprawka 427
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
trzy lata; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych;

Or. en

Poprawka 428
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw 
i innych pastewnych roślin zielnych;

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
porośnięte trawą lub innymi roślinami 
pastewnymi (samosiewnymi lub 
zasianymi), na których prowadzone są 
żniwa lub wypas i które przez co najmniej 
pięć lat nie zostały przeorane ani 
ponownie zasiane; elementy krajobrazu, 
które zostaną zdefiniowane przez państwa 
członkowskie, można w tym przypadku 
zaliczyć do trwałych użytków zielonych, 
jeżeli grunty mają przydzielony kod 
użytkowania pastwisk i łąk 
niepielęgnowanych lub powierzchnia 
koszenia i/lub wypasu obejmuje ponad 
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50% powierzchni gruntów;

Or. de

Poprawka 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych roślin pastewnych, w tym 
gatunków drzewiastych, które nie były 
orane lub ponownie obsiewane przez co 
najmniej pięć lat; mogą one obejmować 
inne gatunki odpowiednie do wypasu;

Or. en

Poprawka 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych roślin pastewnych naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(zasianych), które nie były objęte 
płodozmianem przez co najmniej pięć lat; 
mogą one obejmować inne gatunki lub 
charakterystyczne elementy istotne dla 
określenia danego gruntu jako obszaru do 
wypasu;
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Or. it

Poprawka 431
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
uprawy traw pastewnych naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(zasianych), które nie były objęte 
płodozmianem danego gospodarstwa 
rolnego przez co najmniej pięć lat; mogą 
one obejmować inne gatunki lub 
charakterystyczne elementy istotne dla 
określenia danego gruntu jako obszaru do 
wypasu;

Or. it

Poprawka 432
Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat;  mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw 
i innych pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat, z wyjątkiem gruntów 
przekwalifikowanych na użytki zielone w 
ramach certyfikowanego programu 
ochrony środowiska lub środka z zakresu 
ekologizacji;

Or. en
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Uzasadnienie

W ramach opcji z zakresu ekologizacji obejmujących zatrawienie gruntów ornych, grunty te 
straciłby w przeciwnym wypadku swój status po pięciu latach, a rolnicy musieliby zapewnić 
nowe opcje z zakresu ekologizacji na innych gruntach, ponieważ środki z zakresu ekologizacji 
mają zastosowanie tylko do gruntów ornych.  Gdyby w ramach programów ochrony 
środowiska i na obszarach proekologicznych zastosowano opcje zatrawiania, byłby to 
stopniowy proces, skutkujący ostatecznie stopniowym ponownym przekwalifikowaniem 
gruntów na trwałe użytki zielone.

Poprawka 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych roślin pastewnych naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(zasianych), które nie były objęte 
płodozmianem danego gospodarstwa 
rolnego przez co najmniej pięć lat; mogą 
one obejmować inne gatunki, które mogą 
być przeznaczone do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych.
Państwa członkowskie mogą zdecydować 
o uwzględnieniu gruntów, które mogą 
służyć do wypasu i które są objęte 
utrwalonymi lokalnymi praktykami, 
zgodnie z którymi trawy i inne pastewne 
rośliny zielne tradycyjnie nie przeważają 
na pastwiskach;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia jeszcze większy stopień elastyczności, jeżeli chodzi o różne właściwości 
użytków zielonych, co jest konieczne w przypadku, w którym użytki te rzeczywiście bardzo się 
od siebie różnią pod względem właściwości.
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Poprawka 434
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki, które mogą być przeznaczone do 
wypasu, pod warunkiem, że zachowano 
przewagę traw i innych pastewnych roślin 
zielnych.  Państwa członkowskie mogą 
zdecydować o uwzględnieniu gruntów, 
które mogą służyć do wypasu i które są 
objęte utrwalonymi lokalnymi praktykami, 
zgodnie z którymi trawy i inne pastewne 
rośliny zielne tradycyjnie nie przeważają 
na pastwiskach;

Or. en

Poprawka 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki, pod warunkiem, że zachowano 
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że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

przewagę traw i innych pastewnych roślin 
zielnych.  Państwa członkowskie mogą 
zdecydować o uwzględnieniu gruntów, 
które mogą służyć do wypasu i które są 
objęte utrwalonymi lokalnymi praktykami, 
zgodnie z którymi trawy i inne pastewne 
rośliny zielne tradycyjnie nie przeważają 
na pastwiskach;

Or. en

Uzasadnienie

Na niektórych obszarach do wypasu mogą zostać wykorzystane wrzosowiska, ponieważ jest to 
jedna z utrwalonych praktyk lokalnych.   Grunty te należy włączyć do definicji „trwałych 
użytków zielonych”.

Poprawka 436
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki, pod warunkiem, że zachowano 
przewagę traw i innych pastewnych roślin 
zielnych.  Państwa członkowskie mogą 
zdecydować o uwzględnieniu gruntów, 
które mogą służyć do wypasu i które są 
objęte utrwalonymi lokalnymi praktykami, 
zgodnie z którymi trawy i inne pastewne 
rośliny zielne tradycyjnie nie przeważają 
na pastwiskach;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zezwolić państwom członkowskim na uwzględnienie obszarów o ograniczonym, ale 
rozproszonym występowaniu chwastów, takich jak osty, ponieważ w przeciwnym razie może 
zostać wyłączonych wiele kwalifikujących się obszarów.  Ponadto państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość uwzględnienia utrwalonych praktyk dotyczących właściwości 
trwałych użytków zielonych.

Poprawka 437
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych lub 
drzewiastych naturalnie (samosiewnych) 
lub uprawianych (zasianych), które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych. Państwa 
członkowskie mogą zdecydować o 
uwzględnieniu gruntów, które mogą 
służyć do wypasu i które są objęte 
utrwalonymi lokalnymi praktykami, 
zgodnie z którymi trawy i inne pastewne 
rośliny zielne lub drzewiaste tradycyjnie 
nie przeważają na pastwiskach;

Or. en

Poprawka 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw 
i innych pastewnych roślin zielnych;

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych roślin pastewnych naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(zasianych), zielnych, krzewiastych lub 
drzewiastych, odpowiednich do wypasu,
które nie były objęte płodozmianem 
danego gospodarstwa rolnego przez co 
najmniej pięć lat; mogą one obejmować 
mało wydajne tereny, takie jak: obszary 
pasterskie, wrzosowiska, wybiegi, makia, 
pastwiska letnie, hale itp.; 

Or. fr

Poprawka 439
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych roślin pastewnych naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(zasianych), które nie były objęte 
płodozmianem danego gospodarstwa 
rolnego przez co najmniej pięć lat; mogą 
one obejmować inne gatunki odpowiednie 
do wypasu lub cechy istotne dla 
określenia tych gruntów jako trwałe użytki 
zielone.  Państwa członkowskie lub 
regiony mogą zdecydować o zezwoleniu 
na uprawy o długiej rotacji w odstępach 
pięcioletnich lub dłuższych, jeżeli takie 
tradycyjne praktyki są korzystne dla 
środowiska;

Or. en
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Poprawka 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych;

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne 
powierzchnie odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że tradycyjnie były 
wykorzystywane jako pastwiska, mimo że 
nie występuje na nich przewaga traw i 
innych pastewnych roślin zielnych;

Or. es

Uzasadnienie

Proponowana definicja mogłaby powodować trudności dotyczące ekosystemów 
śródziemnomorskich, które w dużym stopniu nadają się na pastwiska, jak np. „dehesa”, na 
której występuje dąb zimozielony stanowiący gatunek nadający się na paszę dla zwierząt, lub 
inne, jak np. pastwiska położone w różnych rejonach górskich. W związku z tym należy 
rozszerzyć zakres definicji o powierzchnie, które okazały się odpowiednie na pastwiska, gdyż 
były tradycyjnie wykorzystywane w tym celu, mimo że nie przeważają na nich gatunki zielne.

Poprawka 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
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gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat lub były ponownie obsiewane 
podobnym lub takim samym gatunkiem 
trawy lub rośliny pastewnej przez co 
najmniej pięć lat; mogą one obejmować 
inne gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych, w tym 
np. wrzosu;

Or. en

Poprawka 442
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat lub były ponownie obsiewane 
podobnym lub takim samym gatunkiem 
trawy lub rośliny pastewnej przez co 
najmniej pięć lat; mogą one obejmować 
inne gatunki odpowiednie do wypasu, pod 
warunkiem, że zachowano przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych, w tym 
np. wrzosu;

Or. en

Poprawka 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki, które mogą być przeznaczone do 
wypasu, pod warunkiem, że zachowano 
przewagę traw i innych pastewnych roślin 
zielnych;

Or. es

Uzasadnienie

Proponowana definicja nie obejmuje ekosystemów śródziemnomorskich, które w dużym 
stopniu nadają się na pastwiska, jak np. „dehesa”, na której występuje dąb zimozielony 
stanowiący gatunek nadający się na paszę dla zwierząt, lub inne, jak np. pastwiska położone 
w różnych rejonach górskich. Poprawka wprowadza szersze pojęcie, które obejmuje także 
gatunki, które niekoniecznie są odpowiednie do wypasu, ale wchodzą w skład paszy zwierząt 
hodowlanych.

Poprawka 444
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki, które mogą być przeznaczone do 
wypasu, pod warunkiem, że zachowano 
przewagę traw i innych pastewnych roślin 
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zielnych.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta pozwala na włączenie do tej definicji ekosystemów nadających się na pastwiska, 
takich jak pastwiska położone w różnych rejonach górskich. Proponowana definicja ma 
charakter wykluczający. 

Poprawka 445
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat, w tym obszary, które nie były 
orane ani na których nie przywracano 
trawy po upływie co najmniej sześciu lat, 
oraz z wyłączeniem obszarów o 
ograniczeniach dotyczących roślinności w 
związku z wdrażaniem programu Natura 
2000, ramowej dyrektywy wodnej i 
dyrektywy w sprawie azotanów; mogą one 
obejmować inne gatunki nieodpowiednie 
do wypasu, pod warunkiem, że zachowano 
przewagę traw i innych pastewnych roślin 
zielnych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić na oranie i przywracanie trwałych użytków zielonych, aby utrzymać wysoki 
poziom produkcji pasz pochodzących z pól.



PE492.791v01-00 100/179 AM\907852PL.doc

PL

Poprawka 446
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;  wyklucza się 
porośnięte trawami pasy gruntu objęte 
środkami rolno-środowiskowymi 
określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 
[...] [RDR];

Or. fr

Uzasadnienie

Według obecnie obowiązujących przepisów zachowany pas gruntu porośnięty trawami staje 
się po 5 latach trwałym użytkiem zielonym. Chodzi więc o uniknięcie takiej sytuacji.

Poprawka 447
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) „infrastruktura ekologiczna”
oznacza elementy krajobrazu, system 
rolno-leśny, różnorodność biologiczną, 
gospodarowanie wodą i glebą, biotopy itp., 
które przyczyniają się do ustabilizowania i 
ugruntowania rolno-ekologicznych 
praktyk rolniczych oraz systemu 
zarządzania środowiskowego;
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zwiększenie funkcjonalnej różnorodności biologicznej, a przez to 
ulepszenie funkcjonowania ekosystemu rolniczego/ dostarczania dóbr publicznych.  Elementy 
krajobrazu (żywopłoty, rowy, tereny podmokłe i inne półnaturalne części siedlisk itp.) 
zostałyby dodane łącznie ze strefami buforowymi, aby utworzyć infrastrukturę rolno-
ekologiczną (rezerwuary siedlisk dla zapylaczy i drapieżników żywiących się organizmami 
szkodliwymi, międzyplon i uprawy osłonowe zapobiegające nadmiernemu odpływowi 
powierzchniowemu, aby chronić drogi wodne i propagować uzupełnianie wód podziemnych, 
ochrona przed erozją gleby lub regulowanie równowagi wód i substancji odżywczych).

Poprawka 448
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) „infrastruktura ekologiczna”
oznacza elementy krajobrazu, w tym 
żywopłoty, stawy, tarasy i strefy buforowe, 
system rolno-leśny, różnorodność 
biologiczną, gospodarowanie wodą i 
glebą, biotopy itp., które przyczyniają się 
do ustabilizowania i ugruntowania rolno-
ekologicznych praktyk rolniczych oraz 
systemu zarządzania środowiskowego;

Or. en

Poprawka 449
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) „użytki rolne o wysokiej wartości 
przyrodniczej”  oznaczają obszary 
charakteryzujące się szczególnie dużą 
różnorodnością gatunków i siedlisk, 
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praktykami rolniczymi o niskiej 
intensywności oraz znacznym udziałem 
naturalnej roślinności;

Or. en

Poprawka 450
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) „rolnictwo o wysokiej wartości 
przyrodniczej”  oznacza systemy 
gospodarki rolnej, obejmujące działalność 
rolniczą i użytki rolne, w przypadku 
których – ze względu na ich 
charakterystykę – oczekuje się, że będą 
sprzyjać wysokiemu poziomowi 
różnorodności biologicznej lub gatunkom 
i siedliskom, które należy chronić.
Systemy te charakteryzuje działalność 
rolnicza o niskiej intensywności oraz 
znaczny udział naturalnej lub 
półnaturalnej roślinności.  Cechą tych 
systemów może być również wysoka 
różnorodność pokrycia terenu.

Or. en

Poprawka 451
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) „rolnictwo o wysokiej wartości 
przyrodniczej”  oznacza systemy 
gospodarki rolnej, obejmujące działalność 
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rolniczą i użytki rolne, w przypadku 
których – ze względu na ich 
charakterystykę – oczekuje się, że będą 
sprzyjać wysokiemu poziomowi 
różnorodności biologicznej lub gatunkom 
i siedliskom, które należy chronić.
Systemy te charakteryzuje działalność 
rolnicza o niskiej intensywności oraz 
znaczny udział naturalnej lub 
półnaturalnej roślinności.  Cechą tych 
systemów może być również wysoka 
różnorodność pokrycia terenu.

Or. en

Poprawka 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) „system rolny o wysokiej wartości 
przyrodniczej” oznacza obszary, w których 
rolnictwo podtrzymuje wysoką 
różnorodność gatunków i środowisk 
naturalnych lub występowanie gatunków, 
których dotyczą problemy związane z ich 
zachowaniem, bądź wiąże się z tymi 
aspektami.

Or. es

Poprawka 453
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) „system rolny o wysokiej wartości 
przyrodniczej” oznacza obszary w Europie 
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z przewagą rolnictwa podtrzymującego 
różnorodność gatunków i środowisk 
naturalnych lub występowanie gatunków, 
których dotyczą problemy związane z ich 
zachowaniem, bądź związanego z tymi 
aspektami.

Or. es

Poprawka 454
Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) „tradycyjne pastwiska i łąki”
oznaczają grunty wykorzystywane 
tradycyjnie do uprawy traw lub innych 
roślin pastewnych, które nie były orane 
lub ponownie obsiewane przez co 
najmniej siedem lat oraz obejmują 
wszystkie gatunki, które mogą zostać 
przeznaczone do wypasu lub zebrane na 
paszę dla zwierząt;

Or. en

Poprawka 455
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „trawy lub inne pastewne rośliny zielne” 
oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące
tradycyjnie na naturalnych pastwiskach 
lub zazwyczaj zawarte w mieszankach 
nasion przeznaczonych do zasiewania 
pastwisk lub łąk w państwie członkowskim 
(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 

i) „trawy lub inne zasoby pastewne” 
oznaczają wszelkie zasoby zielne, 
owocowe lub zdrewniałe, stanowiące 
zasoby żywnościowe występujące i
tradycyjnie wykorzystywane na 
półnaturalnych pastwiskach lub zazwyczaj 
zawarte w mieszankach nasion 
przeznaczonych do zasiewania pastwisk 
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zwierząt); lub łąk w państwie członkowskim;

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja taka pozwala uwzględnić pastwiska ekstensywne, w przypadku gdy do żywienia 
krów, owiec i kóz wykorzystuje się rozmaite zasoby pastewne.  Obejmuje ona również rodzaje 
roślinności, które wykorzystuje się w chowie zwierząt, a które występują w poszczególnych 
strefach roślinnych pomiędzy basenem Morza Śródziemnego a północą.  Pastwiska takie 
należy więc zaliczyć do kwalifikujących się obszarów, nawet jeśli występują tam zarośla, 
krzewy i drzewa.

Poprawka 456
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „trawy lub inne pastewne rośliny zielne” 
oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące 
tradycyjnie na naturalnych pastwiskach
lub zazwyczaj zawarte w mieszankach 
nasion przeznaczonych do zasiewania 
pastwisk lub łąk w państwie członkowskim 
(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 
zwierząt);

i) „trawy lub inne rośliny pastewne” 
oznaczają wszelkie rośliny rosnące 
tradycyjnie na obszarach naturalnie 
przystosowanych do wypasu lub zazwyczaj 
zawarte w mieszankach nasion 
przeznaczonych do zasiewania pastwisk 
lub łąk w państwie członkowskim 
(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 
zwierząt);

Or. fr

Poprawka 457
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „trawy lub inne pastewne rośliny zielne” 
oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące 
tradycyjnie na naturalnych pastwiskach

i) „trawy lub inne rośliny pastewne” 
oznaczają wszelkie rośliny rosnące 
tradycyjnie na obszarach naturalnie 
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lub zazwyczaj zawarte w mieszankach 
nasion przeznaczonych do zasiewania 
pastwisk lub łąk w państwie członkowskim 
(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 
zwierząt);

przystosowanych do wypasu lub zazwyczaj 
zawarte w mieszankach nasion 
przeznaczonych do zasiewania pastwisk 
lub łąk w państwie członkowskim 
(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 
zwierząt);

Or. fr

Poprawka 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „trawy lub inne pastewne rośliny zielne” 
oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące 
tradycyjnie na naturalnych pastwiskach
lub zazwyczaj zawarte w mieszankach 
nasion przeznaczonych do zasiewania 
pastwisk lub łąk w państwie członkowskim 
(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 
zwierząt);

i) „trawy lub inne pastewne rośliny zielne” 
oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące 
tradycyjnie na obszarach, na których 
prowadzi się naturalny wypas, lub 
zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion 
przeznaczonych do zasiewania pastwisk 
lub łąk w państwie członkowskim 
(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 
zwierząt);

Or. fr

Poprawka 459
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „trawy lub inne pastewne rośliny zielne” 
oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące 
tradycyjnie na naturalnych pastwiskach lub 
zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion 
przeznaczonych do zasiewania pastwisk 
lub łąk w państwie członkowskim 
(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 
zwierząt);

i) „trawy lub inne pastewne rośliny zielne” 
oznaczają wszelkie rośliny, którymi żywią 
się wypasane zwierzęta oraz rośliny 
rosnące tradycyjnie na naturalnych 
pastwiskach lub zazwyczaj zawarte w 
mieszankach nasion przeznaczonych do 
zasiewania pastwisk lub łąk w państwie 
członkowskim (wykorzystywanych bądź 
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nie do wypasania zwierząt);

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie rośliny odpowiednie do wypasu powinny stanowić naturalną część trwałych 
użytków zielonych.

Poprawka 460
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „trawy lub inne pastewne rośliny zielne” 
oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące 
tradycyjnie na naturalnych pastwiskach lub 
zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion 
przeznaczonych do zasiewania pastwisk 
lub łąk w państwie członkowskim 
(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 
zwierząt);

i) „trawy lub inne pastewne rośliny zielne” 
oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące 
tradycyjnie na naturalnych pastwiskach lub 
zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion 
przeznaczonych do zasiewania pastwisk 
lub łąk w państwie członkowskim 
(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 
zwierząt); do tej kategorii zalicza się 
również krzewinki, sitowie, sit, turzycę i 
inne rośliny nieprzeznaczone na pasze lub 
wykorzystywane w tym celu jedynie w 
ograniczonym zakresie;

Or. de

Poprawka 461
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) „grunty nieuprawiane”  oznaczają 
wszystkie obszary niezagospodarowane do 
celów rolniczych, lecz nieobejmujące 
trwałych użytków zielonych, łąk lub 
gruntów tymczasowo wyłączonych z 
produkcji;
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Or. en

Poprawka 462
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  „grunty nieuprawiane”  oznaczają 
wszystkie obszary niezagospodarowane do 
celów rolniczych, lecz nieobejmujące 
trwałych użytków zielonych, łąk lub 
gruntów tymczasowo wyłączonych z 
produkcji;

Or. en

Poprawka 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) „grunty półnaturalne i nieuprawiane”
grunty objęte ochroną na podstawie 
dyrektywy w sprawie OOŚ (85/337/EWG);

Or. en

Poprawka 464
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera j) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „szkółki” oznaczają następujące obszary j) „szkółki” oznaczają następujące obszary 
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młodych drzewiastych (drzewnych) roślin 
uprawianych na otwartym powietrzu 
w celu późniejszego przesadzenia:

młodych drzewiastych (drzewnych) lub 
zielnych roślin uprawianych na otwartym 
powietrzu w celu późniejszego 
przesadzenia:

Or. es

Poprawka 465
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „sady” oznaczają grunty porośnięte 
drzewami owocowymi, które mają 
znaczenie dla środowiska i kultury;

Or. de

Poprawka 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „zagajnik o krótkiej rotacji” oznacza 
obszary obsadzane określonymi przez 
państwa członkowskie gatunkami drzew 
objętymi kodem CN 06029041, które 
obejmują zdrewniałe uprawy wieloletnie, 
sadzonki lub podstawy łodyg pozostałe w 
glebie po zbiorach, wraz z nowymi pędami 
wschodzącymi w następnej porze roku, o 
maksymalnym cyklu zbiorów określanym 
przez państwa członkowskie.

skreślona

Or. pt

Poprawka 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „zagajnik o krótkiej rotacji” oznacza 
obszary obsadzane określonymi przez 
państwa członkowskie gatunkami drzew 
objętymi kodem CN 06029041, które 
obejmują zdrewniałe uprawy wieloletnie, 
sadzonki lub podstawy łodyg pozostałe w 
glebie po zbiorach, wraz z nowymi pędami 
wschodzącymi w następnej porze roku, o 
maksymalnym cyklu zbiorów określanym 
przez państwa członkowskie.

k) „zagajnik o krótkiej rotacji” oznacza 
określone przez państwa członkowskie 
gatunki drzew objęte kodem CN 
06029041, które obejmują zdrewniałe 
uprawy wieloletnie, sadzonki lub podstawy 
łodyg pozostałe w glebie po zbiorach, wraz 
z nowymi pędami wschodzącymi w 
następnej porze roku, o maksymalnym 
cyklu zbiorów określanym przez państwa 
członkowskie.

Or. es

Poprawka 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „zagajnik o krótkiej rotacji” oznacza 
obszary obsadzane określonymi przez 
państwa członkowskie gatunkami drzew 
objętymi kodem CN 06029041, które 
obejmują zdrewniałe uprawy wieloletnie, 
sadzonki lub podstawy łodyg pozostałe w 
glebie po zbiorach, wraz z nowymi pędami 
wschodzącymi w następnej porze roku, o 
maksymalnym cyklu zbiorów określanym 
przez państwa członkowskie.

k) „zagajnik o krótkiej rotacji” oznacza 
określone przez państwa członkowskie 
gatunki drzew objęte kodem CN 
06029041, które obejmują zdrewniałe 
uprawy wieloletnie, sadzonki lub podstawy 
łodyg pozostałe w glebie po zbiorach, wraz 
z nowymi pędami wschodzącymi w 
następnej porze roku, o maksymalnym 
cyklu zbiorów określanym przez państwa 
członkowskie.

Or. es

Uzasadnienie

Pojęcie „zagajnik” oznacza gatunki, a nie obszary, w których się one znajdują.
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Poprawka 469
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „zagajnik o krótkiej rotacji” oznacza 
obszary obsadzane określonymi przez 
państwa członkowskie gatunkami drzew 
objętymi kodem CN 06029041, które 
obejmują zdrewniałe uprawy wieloletnie, 
sadzonki lub podstawy łodyg pozostałe w 
glebie po zbiorach, wraz z nowymi pędami 
wschodzącymi w następnej porze roku, o 
maksymalnym cyklu zbiorów określanym 
przez państwa członkowskie.

k) „zagajnik o krótkiej rotacji” oznacza 
określone przez właściwe organy państw 
członkowskich gatunki drzew objęte 
kodem CN 06029041, które obejmują 
zdrewniałe uprawy wieloletnie, sadzonki 
lub podstawy łodyg pozostałe w glebie po 
zbiorach, wraz z nowymi pędami 
wschodzącymi w następnej porze roku, o 
maksymalnym cyklu zbiorów określanym 
przez państwa członkowskie.

Or. es

Poprawka 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) „plantacje topoli” oznaczają 
powierzchnie, na których uprawia się 
gatunki drzewiaste z rodzaju Populus spp. 
o maksymalnym cyklu produkcyjnym 
wynoszącym piętnaście lat.

Or. it

Poprawka 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ka) „uprawy wieloletnie”  oznaczają 
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uprawy niepodlegające rotacji, inne niż 
trwałe użytki zielone i uprawy trwałe, 
które zajmują grunty przez okres pięciu 
lat lub krócej i dają powtarzające się 
zbiory.

Or. en

Poprawka 472
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ka) „uprawy wieloletnie”  oznaczają 
uprawy niepodlegające rotacji, inne niż 
trwałe użytki zielone i uprawy trwałe, 
które zajmują grunty przez okres pięciu 
lat lub krócej i dają powtarzające się 
zbiory.

Or. en

Poprawka 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) „grunty orne lub uprawne” oznaczają 
całkowite obszary rolne uwzględnione w 
podkategoriach opisanych w pkt 2 
załącznika III do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.

Or. es
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Uzasadnienie

Proponujemy dodać definicję „gruntów uprawnych” w celu doprecyzowania, że w definicji 
tej nie uwzględnia się upraw trwałych. Poza tą poprawką należy zwrócić uwagę na 
nieprawidłowe przetłumaczenie pojęcia „arable land” w art. 29 ust. 1 lit. a) w wersji 
hiszpańskiej wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego przepisy dotyczące 
płatności bezpośrednich.

Poprawka 474
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ka) „nowy podmiot”  oznacza osobę 
fizyczną lub prawną lub grupę osób 
fizycznych lub prawnych, bez względu na 
status prawny takiej grupy i jej członków 
w świetle prawa krajowego, której 
gospodarstwo rolne znajduje się na 
terytorium Unii, określonym w art. 52 
Traktatu o Unii Europejskiej, oraz która 
rozpoczyna działalność rolniczą, 
samodzielnie lub we współpracy z innymi 
rolnikami lub nowymi podmiotami, 
zgodnie z art. 4 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 475
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) „ochrona obszaru” oznacza całość 
strategii lub technik prawnych, które 
regulują ochronę, stosowane wartości i 
użytkowanie zasobów naturalnych, 
kulturalnych i krajobrazowych, jakim 
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podlegają właściciele i użytkownicy 
obszaru;

Or. es

Poprawka 476
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) „środowiskowe dobra publiczne”
oznaczają dobra środowiskowe w ramach 
ekosystemów, takie jak dobra, które 
sprawiają, że ekosystemy te funkcjonują, 
oraz przyczyniają się do dobrego 
samopoczucia osób i społeczności 
ludzkich.

Or. es

Poprawka 477
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) „środowiskowe usługi publiczne”
oznaczają usługi środowiskowe w ramach 
ekosystemów, takie jak usługi, które 
sprawiają, że ekosystemy te funkcjonują, 
oraz przyczyniają się do dobrego 
samopoczucia osób i społeczności 
ludzkich.

Or. es
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Poprawka 478
Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu:

skreślony

a) określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia;
b) ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;
c) ustanowienia kryteriów, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, o 
czym mowa w ust. 1 lit. c);
d) ustanowienia kryteriów określania 
przewagi traw i innych pastewnych roślin 
zielnych na potrzeby ust. 1 lit. h).

Or. es

Poprawka 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia;

skreślona

Or. es



PE492.791v01-00 116/179 AM\907852PL.doc

PL

Poprawka 480
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia;

skreślona

Or. es

Poprawka 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

skreślona

Or. es

Poprawka 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 

skreślona
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utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

Or. es

Poprawka 483
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

skreślona

Or. es

Poprawka 484
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

(b) ustanowienia ram określających
działania minimalne prowadzone na 
obszarach utrzymywanych naturalnie w 
stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy;

Or. en

Poprawka 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

(b) ustanowienia kryteriów, w których 
państwa członkowskie mają określić 
działania minimalne prowadzone na 
obszarach utrzymywanych naturalnie w 
stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy;

Or. en

Poprawka 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanowienia kryteriów, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, o 
czym mowa w ust. 1 lit. c);

skreślona

Or. es

Poprawka 487
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanowienia kryteriów, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, o 
czym mowa w ust. 1 lit. c);

skreślona
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Or. es

Poprawka 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanowienia kryteriów, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, o 
czym mowa w ust. 1 lit. c);

skreślona

Or. es

Poprawka 489
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ustanowienia kryteriów, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, że przestrzegali 
obowiązku utrzymywania powierzchni 
użytków rolnych w stanie odpowiednim do 
wypasu lub uprawy, o czym mowa w ust. 1 
lit. c);

(c) ustanowienia kryteriów, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, że przestrzegali 
obowiązku utrzymywania powierzchni 
użytków rolnych w stanie odpowiednim do 
wypasu lub uprawy oraz utrzymanych 
zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska;

Or. en

Poprawka 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) ustanowienia kryteriów określania 
przewagi traw i innych pastewnych roślin 
zielnych na potrzeby ust. 1 lit. h).

(d) ustanowienia kryteriów określania 
przewagi traw i innych pastewnych roślin 
zielnych oraz kryteriów określania 
utrwalonych praktyk lokalnych, o których 
mowa w ust. 1 lit. h).

Or. en

Poprawka 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanowienia kryteriów określania 
przewagi traw i innych pastewnych roślin 
zielnych na potrzeby ust. 1 lit. h).

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. es

Poprawka 492
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanowienia kryteriów określania 
przewagi traw i innych pastewnych roślin 
zielnych na potrzeby ust. 1 lit. h).

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. es

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Poprawka 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W załączniku (…) do niniejszego 
rozporządzenia określono:
a) ramy, w jakich państwa członkowskie 
mają określić działania minimalne 
prowadzone na obszarach utrzymywanych 
naturalnie w stanie odpowiednim do 
wypasu lub uprawy;
b) ramy, w jakich państwa członkowskie 
mają określić kryteria, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali oni obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, o 
czym mowa w ust. 1 lit. c);

Or. es

Uzasadnienie

W akcie podstawowym powinny zostać określone zarówno ramy, w których państwa 
członkowskie mają określić „działania minimalne”, jak i ramy, w jakich państwa 
członkowskie określą kryteria dotyczące utrzymywania powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji. Komisja powinna zdefiniować je w procesie negocjacji.

Poprawka 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W załączniku (…) do niniejszego 
rozporządzenia określono:
a) ramy, w jakich państwa członkowskie 
mają określić działania minimalne 
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prowadzone na obszarach utrzymywanych 
naturalnie w stanie odpowiednim do 
wypasu lub uprawy;
b) ramy, w jakich państwa członkowskie 
mają określić kryteria, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali oni obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, o 
czym mowa w ust. 1 lit. c);

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że niezwykle istotne jest, aby w akcie podstawowym zostały określone zarówno 
ramy, w których państwa członkowskie mają określić „działania minimalne”, jak i ramy, w 
jakich państwa członkowskie określą kryteria dotyczące utrzymywania powierzchni użytków 
rolnych w stanie odpowiednim do produkcji.

Poprawka 495
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W załączniku (…) do niniejszego 
rozporządzenia określono:
a) ramy, w jakich właściwe władze 
instytucjonalne zgodnie z porządkiem 
prawnym państw członkowskich mają 
określić działania minimalne prowadzone 
na obszarach utrzymywanych naturalnie 
w stanie odpowiednim do wypasu i 
uprawy;
b) ramy, w jakich państwa członkowskie i 
– w stosownych przypadkach – regiony, 
zgodnie z art. 20 niniejszego 
rozporządzenia, mają określić kryteria, 
jakie rolnicy muszą spełnić, aby uznano, 
że przestrzegali oni obowiązku 
utrzymywania powierzchni użytków 
rolnych w stanie odpowiednim do wypasu 
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lub uprawy, o czym mowa w ust. 1 lit. c);

Or. es

Poprawka 496
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pułapy krajowe dla każdego państwa 
członkowskiego i każdego roku 
obejmujące łączną wartość wszystkich 
przyznanych uprawnień, rezerwy krajowej 
i pułapów ustanowionych zgodnie z 
art. 33, 35, 37 i 39 określono w załączniku 
II.

1. Pułapy krajowe dla każdego państwa 
członkowskiego i każdego roku 
obejmujące łączną wartość wszystkich 
przyznanych uprawnień, rezerwy krajowej 
i pułapów ustanowionych zgodnie z art. 29 
ust. 5 lit. b), art. 35, 37 i 39 określono w 
załączniku II.

Or. fr

Poprawka 497
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pułapy krajowe dla każdego państwa 
członkowskiego i każdego roku 
obejmujące łączną wartość wszystkich 
przyznanych uprawnień, rezerwy krajowej 
i pułapów ustanowionych zgodnie z art. 
33, 35, 37 i 39 określono w załączniku II.

1. Pułapy krajowe dla każdego państwa 
członkowskiego i każdego roku 
obejmujące łączną wartość wszystkich 
przyznanych uprawnień, rezerwy krajowej 
i pułapów ustanowionych zgodnie z art. 
35, 37 i 39 określono w załączniku II.

Or. en

Poprawka 498
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1



PE492.791v01-00 124/179 AM\907852PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pułapy krajowe dla każdego państwa 
członkowskiego i każdego roku 
obejmujące łączną wartość wszystkich 
przyznanych uprawnień, rezerwy krajowej 
i pułapów ustanowionych zgodnie z 
art. 33, 35, 37 i 39 określono w załączniku 
II.

1. Pułapy krajowe dla każdego państwa 
członkowskiego i każdego roku 
obejmujące łączną wartość wszystkich 
przyznanych uprawnień, rezerwy krajowej 
i pułapów ustanowionych zgodnie z
art. 35, 37 i 39 określono w załączniku II.

Or. fr

Poprawka 499
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pułapy krajowe dla każdego państwa 
członkowskiego i każdego roku 
obejmujące łączną wartość wszystkich 
przyznanych uprawnień, rezerwy krajowej 
i pułapów ustanowionych zgodnie z art. 33, 
35, 37 i 39 określono w załączniku II.

1. Pułapy krajowe dla każdego państwa 
członkowskiego i każdego roku 
obejmujące łączną wartość wszystkich 
przyznanych uprawnień, rezerwy krajowej 
i pułapów ustanowionych zgodnie z art. 33, 
35, 37, 37a i 39 określono w załączniku II.

Or. it

Uzasadnienie

Proponuje się przesunięcie pakietu zarządzania ryzykiem do pierwszego filaru obejmującego 
płatności bezpośrednie.

Poprawka 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Płatności bezpośrednie są rozdzielane 
między państwa członkowskie w taki 
sposób, że każde państwo członkowskie 
otrzymuje, jako krajowy pułap, kwotę 
odpowiadającą liczbie hektarów objętych 
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wnioskami o płatności bezpośrednie w 
2013 r. pomnożonej przez średnią stawkę 
płatności bezpośrednich w całej Unii 
Europejskiej w 2013 r.  Państwa 
członkowskie, w których średnie płatności 
bezpośrednie za hektar, obliczone na 
podstawie płatności w 2013 r., 
przekraczają 110% średnich płatności w 
UE, mogą stosować dodatkowe płatności z 
budżetów krajowych w wysokości 
nieprzekraczającej dwóch trzecich różnicy 
między średnią wysokością płatności 
bezpośrednich w tych państwach a średnią 
UE w 2013 r.

Or. en

Poprawka 501
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Płatności bezpośrednie są rozdzielane 
między państwa członkowskie w taki 
sposób, że każde państwo członkowskie 
otrzymuje, jako krajowy pułap, kwotę 
odpowiadającą liczbie hektarów objętych 
wnioskami o płatności bezpośrednie w 
2013 r. pomnożonej przez średnią stawkę 
płatności bezpośrednich w całej Unii 
Europejskiej w 2013 r.  Państwa 
członkowskie, w których średnie płatności 
bezpośrednie za hektar, obliczone na 
podstawie płatności w 2013 r., 
przekraczają 110% średnich płatności w 
UE, mogą stosować dodatkowe płatności z 
budżetów krajowych w wysokości 
nieprzekraczającej dwóch trzecich różnicy 
między średnią wysokością płatności 
bezpośrednich w tych państwach a średnią 
UE w 2013 r.

Or. en
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Poprawka 502
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Pułapy krajowe oblicza się w taki 
sposób, aby każde państwo członkowskie, 
w którym średnia wysokość płatności 
bezpośrednich jest niższa od średniej UE 
w 2013 r., odzyskało do 2018 r. dwie 
trzecie różnicy między średnią UE w 2013 
r. a poziomem krajowym w 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ustanowienie możliwie najbardziej sprawiedliwego systemu przydziału 
płatności.

Poprawka 503
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Państwa członkowskie – w 
stosownych przypadkach oraz zgodnie z 
przyjętymi postanowieniami 
konstytucyjnymi – mogą stosować 
przepisy wspólnej polityki rolnej na 
szczeblu regionalnym.

Or. en

Poprawka 504
Alyn Smith
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a.  Państwa członkowskie, zgodnie z 
przyjętymi postanowieniami 
konstytucyjnymi, mogą stosować przepisy 
niniejszego rozporządzenia na szczeblu 
regionalnym.  W takim przypadku 
państwa członkowskie określają regiony 
zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminującymi kryteriami, a 
następnie dokonują podziału pułapu 
krajowego między te regiony.  Państwa 
członkowskie mogą również podejmować 
wszystkie decyzje, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, na szczeblu 
regionalnym oraz stosować do pułapów 
regionalnych przepisy finansowe zawarte 
w art. 33, 35, 37, 39 i 51 i mechanizm 
elastyczności określony w art. 14.
Państwa członkowskie mogą również 
zdecydować o ustanowieniu rezerw 
regionalnych na potrzeby stosowania 
przepisów art. 23.

Or. en

Poprawka 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a.  Państwa członkowskie, zgodnie z 
przyjętymi postanowieniami 
konstytucyjnymi, mogą stosować przepisy 
niniejszego rozporządzenia na szczeblu 
regionalnym.  W takim przypadku 
państwa członkowskie określają regiony 
zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminującymi kryteriami, a 
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następnie dokonują podziału pułapu 
krajowego między te regiony.  Państwa 
członkowskie mogą również podejmować
wszystkie decyzje, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, na szczeblu 
regionalnym oraz stosować przepisy 
finansowe zawarte w art. 33, 35, 37, 39 i 
51 do pułapów regionalnych.  Państwa 
członkowskie mogą również zdecydować o 
ustanowieniu rezerw regionalnych.

Or. en

Poprawka 506
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a.  Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia na szczeblu regionalnym.
W takim przypadku państwa członkowskie 
określają regiony zgodnie z obiektywnymi 
i niedyskryminującymi kryteriami, a 
następnie dokonują podziału pułapu 
krajowego między te regiony.  Państwa 
członkowskie mogą również podejmować 
wszystkie decyzje, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, na szczeblu 
regionalnym oraz stosować przepisy 
finansowe zawarte w art. 33, 35, 37, 39 i 
51 do pułapów regionalnych.  Państwa 
członkowskie mogą również zdecydować o 
ustanowieniu rezerw regionalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu umożliwienie pełnej regionalizacji.   Wszystkie decyzje zastrzeżone dla 
państw członkowskich powinny być podejmowane na szczeblu regionalnym, a wszystkie 
redukcje powinny mieć zastosowanie do pułapu regionalnego.   Rezerwa krajowa powinna 
funkcjonować również na szczeblu regionalnym, przy czym regionom należy zapewnić 
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możliwość podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących tego, kto powinien otrzymać 
przydziały i na jakim poziomie.

Poprawka 507
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a.  Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia na szczeblu regionalnym.
W takim przypadku państwa członkowskie 
określają regiony zgodnie z obiektywnymi 
i niedyskryminującymi kryteriami, a 
następnie dokonują podziału pułapu 
krajowego między te regiony.  Państwa 
członkowskie mogą również podejmować 
wszystkie decyzje, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, na szczeblu 
regionalnym oraz stosować przepisy 
finansowe zawarte w art. 33, 35, 37, 39 i 
51 do pułapów regionalnych.  Państwa 
członkowskie mogą również zdecydować o 
ustanowieniu rezerw regionalnych.

Or. en

Poprawka 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 8, łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, po zastosowaniu art. 11, 

Bez uszczerbku dla przepisów art. 8 łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, nie może przekraczać 
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nie może przekraczać pułapów 
określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.

pułapów określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 509
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 8, łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, po zastosowaniu art. 11, 
nie może przekraczać pułapów 
określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 8 łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, nie może przekraczać 
pułapów określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 510
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 8, łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, po zastosowaniu art. 11, 
nie może przekraczać pułapów 
określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 8 łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, nie może przekraczać 
pułapów określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.
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Or. en

Poprawka 511
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 8, łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, po zastosowaniu art. 11, 
nie może przekraczać pułapów 
określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 8 łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, nie może przekraczać 
pułapów określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 512
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 8, łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, po zastosowaniu art. 11, 
nie może przekraczać pułapów 
określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 8 łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, nie może przekraczać 
pułapów określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowany przepis stanowi barierę dla wzrostu konkurencyjności, gdyż przyczynia się do 
rozdzielenia struktur gospodarstw rolnych, sygnalizując, że rozszerzenie pod kątem struktury 
nie jest pożądane i nieuchronnie prowadzi do niekorzystnych skutków dla wydajności pracy.  
Uderzyłby również w różne organizacje charytatywne, ponieważ jest instrumentem wsparcia 
dochodów, które nie są właściwie ukierunkowane na potrzeby.  Ponadto wprowadzi 
dodatkowe obciążenia biurokratyczne i będzie problematyczny z punktu widzenia zasady 
równego traktowania beneficjentów.

Poprawka 513
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 8, łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, po zastosowaniu art. 11, 
nie może przekraczać pułapów 
określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.

Nie naruszając przepisów art. 8, łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, po zastosowaniu art. 11, 
nie może przekraczać pułapów 
określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.  W tym celu 
państwa członkowskie mogą podzielić 
pułap określony w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia między 
regiony wyznaczone zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu umożliwienie regionalizacji.

Poprawka 514
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 8, łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, po zastosowaniu art. 11, 
nie może przekraczać pułapów 
określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.

Nie naruszając przepisów art. 8, łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, po zastosowaniu art. 11, 
nie może przekraczać pułapów 
określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.  W tym celu 
państwa członkowskie mogą podzielić 
pułap określony w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia między 
regiony wyznaczone zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.

Or. en

Poprawka 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 8, łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, po zastosowaniu art. 11, 
nie może przekraczać pułapów 
określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.

Nie naruszając przepisów art. 8, łączna 
kwota płatności bezpośrednich, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 
V w odniesieniu do danego roku 
kalendarzowego, po zastosowaniu art. 11, 
nie może przekraczać pułapów 
określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.  W tym celu 
państwa członkowskie mogą podzielić 
pułap określony w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia między 
regiony wyznaczone zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.

Or. en
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Poprawka 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym 
mowa w art. 11 – odpowiadającą różnicy 
między pułapami krajowymi określonymi 
w załączniku II, do których dodaje się 
kwotę dostępną zgodnie z art. 44, a 
pułapami netto określonymi w załączniku 
III – udostępnia się jako wsparcie unijne 
dla środków w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr […] [RDR].

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Niniejszy ust. 2 w całości zostaje przeniesiony do art. 11 dotyczącego „ograniczenia”.

Poprawka 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym 
mowa w art. 11 – odpowiadającą różnicy 
między pułapami krajowymi określonymi 
w załączniku II, do których dodaje się 
kwotę dostępną zgodnie z art. 44, a 

skreślony
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pułapami netto określonymi w załączniku 
III – udostępnia się jako wsparcie unijne 
dla środków w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr […] [RDR].

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że bardziej odpowiednie będzie przeniesienie ust. 2 do art. 11, w którym jest mowa 
w szczególności o „ograniczeniu”.

Poprawka 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym 
mowa w art. 11 – odpowiadającą różnicy 
między pułapami krajowymi określonymi 
w załączniku II, do których dodaje się 
kwotę dostępną zgodnie z art. 44, a 
pułapami netto określonymi w załączniku 
III – udostępnia się jako wsparcie unijne 
dla środków w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR].

skreślony

Or. en

Poprawka 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym 
mowa w art. 11 – odpowiadającą różnicy 
między pułapami krajowymi określonymi 
w załączniku II, do których dodaje się 
kwotę dostępną zgodnie z art. 44, a 
pułapami netto określonymi w załączniku 
III – udostępnia się jako wsparcie unijne 
dla środków w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR].

skreślony

Or. en

Poprawka 520
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym 
mowa w art. 11 – odpowiadającą różnicy 
między pułapami krajowymi określonymi 
w załączniku II, do których dodaje się 
kwotę dostępną zgodnie z art. 44, a 
pułapami netto określonymi w załączniku 
III – udostępnia się jako wsparcie unijne 
dla środków w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR].

skreślony

Or. en
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Poprawka 521
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym 
mowa w art. 11 – odpowiadającą różnicy 
między pułapami krajowymi określonymi 
w załączniku II, do których dodaje się 
kwotę dostępną zgodnie z art. 44, a 
pułapami netto określonymi w załączniku 
III – udostępnia się jako wsparcie unijne 
dla środków w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR].

skreślony

Or. en

Poprawka 522
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym 
mowa w art. 11 – odpowiadającą różnicy 
między pułapami krajowymi określonymi 
w załączniku II, do których dodaje się 
kwotę dostępną zgodnie z art. 44, a 
pułapami netto określonymi w załączniku 
III – udostępnia się jako wsparcie unijne 
dla środków w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR].

skreślony
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Or. en

Poprawka 523
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym 
mowa w art. 11 – odpowiadającą różnicy 
między pułapami krajowymi określonymi 
w załączniku II, do których dodaje się 
kwotę dostępną zgodnie z art. 44, a 
pułapami netto określonymi w załączniku 
III – udostępnia się jako wsparcie unijne 
dla środków w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR].

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany przepis stanowi barierę dla wzrostu konkurencyjności, gdyż przyczynia się do 
rozdzielenia struktur gospodarstw rolnych, sygnalizując, że rozszerzenie pod kątem struktury 
nie jest pożądane i nieuchronnie prowadzi do niekorzystnych skutków dla wydajności pracy.  
Uderzyłby również w różne organizacje charytatywne, ponieważ jest instrumentem wsparcia 
dochodów, które nie są właściwie ukierunkowane na potrzeby.  Ponadto wprowadzi 
dodatkowe obciążenia biurokratyczne i będzie problematyczny z punktu widzenia zasady 
równego traktowania beneficjentów.

Poprawka 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym 
mowa w art. 11 – odpowiadającą różnicy 
między pułapami krajowymi określonymi 
w załączniku II, do których dodaje się 
kwotę dostępną zgodnie z art. 44, a 
pułapami netto określonymi w załączniku 
III – udostępnia się jako wsparcie unijne 
dla środków w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr […] [RDR].

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że bardziej odpowiednie będzie przeniesienie tego ustępu do poprawki art. 11, w 
którym mowa w szczególności o „ograniczeniu”, lub zastąpienie go przez poprawkę 3.

Poprawka 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 
w art. 11 – odpowiadającą różnicy między 
pułapami krajowymi określonymi w 
załączniku II, do których dodaje się kwotę 
dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 
netto określonymi w załączniku III –
udostępnia się jako wsparcie unijne dla 
środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR].

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 
w art. 11 – odpowiadającą różnicy między 
pułapami krajowymi określonymi w 
załączniku II, do których dodaje się kwotę 
dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 
netto określonymi w załączniku III –
wykorzystuje się: a) jako wsparcie unijne 
dla środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR].
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b) w ramach pierwszego filaru, pod 
warunkiem, że przeznaczy się tę kwotę na 
wypłaty dla drobnych producentów 
rolnych;

Or. pt

Poprawka 526
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 
w art. 11 – odpowiadającą różnicy między 
pułapami krajowymi określonymi w 
załączniku II, do których dodaje się kwotę 
dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 
netto określonymi w załączniku III –
udostępnia się jako wsparcie unijne dla 
środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR].

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 
w art. 11 – odpowiadającą różnicy między 
pułapami krajowymi określonymi w 
załączniku II, do których dodaje się kwotę 
dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 
netto określonymi w załączniku III –
udostępnia się jako wsparcie unijne dla 
środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR] bądź dla rezerwy 
krajowej, z przeznaczeniem na 
uprawnienia dla rolników, którzy 
rozpoczęli działalność rolniczą w ciągu 
pięciu poprzednich lat, w których 
posiadali uprawnienie.  Państwa 
członkowskie lub regiony podejmują 
decyzję w sprawie sposobu wykorzystania 
kwoty wynikającej z ograniczenia.

Or. en

Poprawka 527
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 2. Dla każdego państwa członkowskiego i 



AM\907852PL.doc 141/179 PE492.791v01-00

PL

każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 
w art. 11 – odpowiadającą różnicy między 
pułapami krajowymi określonymi w 
załączniku II, do których dodaje się kwotę 
dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 
netto określonymi w załączniku III –
udostępnia się jako wsparcie unijne dla 
środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR].

każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 
w art. 11 – odpowiadającą różnicy między 
pułapami krajowymi określonymi w 
załączniku II, do których dodaje się kwotę 
dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 
netto określonymi w załączniku III –
udostępnia się jako zwiększenie płatności 
bezpośrednich nieobjętych cappingiem.

Or. pl

Poprawka 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 
w art. 11 – odpowiadającą różnicy między 
pułapami krajowymi określonymi w 
załączniku II, do których dodaje się kwotę 
dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 
netto określonymi w załączniku III –
udostępnia się jako wsparcie unijne dla 
środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR].

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 
w art. 11 – odpowiadającą różnicy między 
pułapami krajowymi określonymi w 
załączniku II, do których dodaje się kwotę 
dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 
netto określonymi w załączniku III –
udostępnia się w danym państwie 
członkowskim dla środków w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
przeznaczonych dla rolników lub grup 
rolników i finansowanych z EFRROW 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] 
[RDR].

Or. en

Poprawka 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 
w art. 11 – odpowiadającą różnicy między 
pułapami krajowymi określonymi w 
załączniku II, do których dodaje się kwotę 
dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 
netto określonymi w załączniku III –
udostępnia się jako wsparcie unijne dla 
środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR].

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 
w art. 11 – odpowiadającą różnicy między 
pułapami krajowymi określonymi w 
załączniku II, do których dodaje się kwotę 
dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 
netto określonymi w załączniku III –
udostępnia się jako wsparcie unijne dla 
środków wybieranych przez państwo 
członkowskie w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR].

Or. en

Uzasadnienie

Państwo członkowskie powinno mieć możliwość decydowania o tym, jak zostanie wydana 
kwota wynikająca z ograniczenia, którą udostępnia się jako wsparcie dla środków w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 530
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 
w art. 11 – odpowiadającą różnicy między 
pułapami krajowymi określonymi w 
załączniku II, do których dodaje się kwotę 
dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 
netto określonymi w załączniku III –
udostępnia się jako wsparcie unijne dla 

2. Dla każdego państwa członkowskiego i 
każdego roku szacunkową kwotę 
wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 
w art. 11 – odpowiadającą różnicy między 
pułapami krajowymi określonymi w 
załączniku II, do których dodaje się kwotę 
dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 
netto określonymi w załączniku III –
udostępnia się jako wsparcie unijne dla 
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środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR].

środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich w tym państwie 
członkowskim, finansowanych z EFRROW 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] 
[RDR].

Or. en

Poprawka 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każdego roku każde państwo 
członkowskie będzie mogło wykorzystać 
salda pozostałe w ramach różnych 
płatności w zakresie rocznych pułapów 
krajowych określonych w załączniku II na 
przyznanie wsparcia powiązanego z 
produkcją określonego w tytule V lub, w 
stosownych przypadkach, na 
skompensowanie deficytu, jaki mógłby 
istnieć w którymś z różnych elementów 
składowych płatności, lub, w stosownych 
przypadkach, na utworzenie wspólnego 
funduszu, który mógłby zostać 
wykorzystany w sytuacjach 
nieprzewidzianego kryzysu w sektorze.

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że należy zapewnić elastyczność w zakresie możliwości wykorzystania kwot 
pochodzących z różnych części składowych płatności i sald pozostałych, jakie mogłyby 
powstać przy realizacji płatności rocznych, dzięki czemu możliwe byłoby wykorzystanie 
nadwyżki funduszy na ustanowienie i utworzenie w każdym państwie członkowskim wspólnego 
funduszu do wykorzystania w sytuacjach nieprzewidzianego kryzysu w sektorze.

Poprawka 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Produkt, o którym mowa w ust. 2, 
również może zostać wykorzystany w 
ramach pierwszego filaru, pod 
warunkiem, że przeznaczy się go na 
wypłaty dla drobnych producentów 
rolnych;

Or. pt

Poprawka 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu przeglądu pułapów 
określonych w załączniku III.

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu przeglądu pułapów 
określonych w załączniku III, aby 
uwzględnić różnicę między pułapami 
określonymi w załączniku II a 
wykonaniem budżetu na każdy rok 
budżetowy.

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o zapewnienie możliwości ponownego przyznania w kolejnych kampaniach sald 
pozostałych lub niewykorzystanych funduszy w każdym roku budżetowym. W tym celu zostałby 
wykorzystany mechanizm podobny do tego, jaki został zastosowany w porozumieniu 
dotyczącym oceny funkcjonowania reformy, zgodnie z art. 69 ust. 6 i 7 rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009.

Poprawka 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Od 2017 r. Komisja ma uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 55, aby przy ustanawianiu pułapów 
określonych w załączniku III uwzględnić 
różnicę między pułapami określonymi w 
załączniku II a rzeczywistym wykonaniem 
budżetu na lata 2015 i 2016. Różnica ta 
będzie mogła zostać wykorzystana w 
ramach płatności określonych w tytule IV 
rozdział 1.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić, począwszy od roku 2017, salda pozostałe funduszy niewykorzystanych 
przez państwa członkowskie w latach 2015 i 2016, tak aby salda te mogły zostać 
przeznaczone na finansowanie wsparcia powiązanego z produkcją, co pozwoli zmniejszyć 
kwotę płatności podstawowej niezbędnej do sfinansowania tego wsparcia powiązanego i, co 
za tym idzie, zwiększyć kwotę całkowitą płatności podstawowej, a także umożliwi lepsze 
ostateczne wykorzystanie wszystkich funduszy.

Poprawka 535
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wysokość dostosowania określona 
zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR] ma zastosowanie wyłącznie do 
płatności bezpośrednich przekraczających 
5 000 EUR, które mają zostać przyznane 
rolnikom w odnośnym roku 
kalendarzowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zasada wzajemnej zgodności powinna być obowiązkowa dla wszystkich systemów gospodarki 
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rolnej.

Poprawka 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wysokość dostosowania określona 
zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR] ma zastosowanie wyłącznie do 
płatności bezpośrednich przekraczających 
5 000 EUR, które mają zostać przyznane 
rolnikom w odnośnym roku 
kalendarzowym.

1. Wysokość dostosowania określona 
zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR] ma zastosowanie do wszystkich
płatności bezpośrednich, które mają zostać 
przyznane rolnikom w odnośnym roku 
kalendarzowym.

Or. it

Poprawka 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wysokość dostosowania określona 
zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR] ma zastosowanie wyłącznie do 
płatności bezpośrednich przekraczających 
5000 EUR, które mają zostać przyznane 
rolnikom w odnośnym roku 
kalendarzowym.

1. Wysokość dostosowania określona 
zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR] ma zastosowanie do wszystkich 
płatności, które mają zostać przyznane 
rolnikom w odnośnym roku 
kalendarzowym.

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że dostosowanie wynikające z dyscypliny finansowej powinno zostać zastosowane 
do wszystkich płatności bezpośrednich, a nie ograniczać się wyłącznie do kwot 
przekraczających 5000 euro.

Poprawka 538
Robert Dušek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

skreślony

(a)  roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym;  lub
b)  ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

Or. en

Poprawka 539
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Państwa członkowskie i regiony są 
uprawnione do opracowania własnych 
ram prawnych i definicji w celu 
dopilnowania, w stosownych przypadkach, 
aby płatności bezpośrednie były 
przyznawane tylko rolnikom zajmującym 
się działalnością rolniczą.

Or. en
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Poprawka 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Państwa członkowskie są uprawnione 
do opracowania własnych ram prawnych i 
definicji w celu dopilnowania, w 
stosownych przypadkach, aby płatności 
bezpośrednie były przyznawane tylko 
rolnikom zajmującym się działalnością 
rolniczą.

Or. en

Poprawka 541
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Państwa członkowskie są uprawnione 
do opracowania własnych ram prawnych i 
definicji w celu dopilnowania, w 
stosownych przypadkach, aby płatności
bezpośrednie były przyznawane tylko 
rolnikom zajmującym się działalnością 
rolniczą.

Or. en

Poprawka 542
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Państwa członkowskie są uprawnione 
do opracowania własnych ram prawnych i 
definicji w celu dopilnowania, w 
stosownych przypadkach, aby płatności
bezpośrednie były przyznawane tylko 
rolnikom zajmującym się działalnością 
rolniczą.

Or. en

Poprawka 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Zgodnie z definicją „działalności 
rolniczej” zawartą w art. 4 ust. 1 lit. c) 
państwa członkowskie wprowadzają do 
ustawodawstwa krajowego definicję 
„aktywnego rolnika”.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana przez Komisję definicja „rolnika czynnego zawodowo” jest nieprzydatna.  
Sam poziom wsparcia bezpośredniego nie mówi nic o działalności rolnika.  O kształcie 
definicji „rolnika czynnego zawodowo” powinny decydować państwa członkowskie.

Poprawka 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 1. Nie przyznaje się płatności 
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bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z
poniższych przypadków:

bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, które nie prowadzą działalności 
minimalnej określonej przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) 
niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiednie obiektywne i 
niedyskryminujące kryteria w celu 
dopilnowania, aby płatności bezpośrednie 
nie były przyznawane osobie fizycznej ani 
prawnej:

Or. en

Poprawka 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Płatności bezpośrednie przyznaje się 
jedynie rolnikom czynnym zawodowo, 
którzy mogą być osobami fizycznymi lub 
prawnymi.  Państwa członkowskie 
podejmują decyzję o wyłączeniu z definicji 
rolnika czynnego zawodowego osoby, 
których dotyczy jeden z poniższych 
przypadków:

Or. fr
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Poprawka 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, jeżeli państwo członkowskie lub 
region ustanowiły wykaz działań odnośnie 
do gruntów utrzymywanych naturalnie w 
stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy i nie jest prowadzone żadne z tych 
działań:

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki takiemu sformułowaniu zakaz dotyczący płatności będzie miał zastosowanie tylko w 
przypadku, w którym państwo członkowskie lub region zdecydują o wstrzymaniu płatności dla 
tego rodzaju gruntów oraz w którym ustanowiły wykaz działań.

Poprawka 548
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, jeżeli państwo członkowskie lub 
region ustanowiły wykaz działań odnośnie 
do gruntów utrzymywanych naturalnie w 
stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy i nie jest prowadzone żadne z tych 
działań:

Or. en
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Poprawka 549
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Państwa członkowskie podejmują 
decyzję o zastosowaniu co najmniej 
jednego z przepisów przewidzianych 
poniżej w lit. a), b), c) lub d) w celu 
nieprzyznania płatności bezpośrednich 
osobom fizycznym lub prawnym ani 
grupom osób fizycznych lub prawnych, 
których dotyczy jeden z poniższych 
przypadków:

Or. fr

Poprawka 550
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Państwa członkowskie decydują o 
przyznaniu płatności bezpośrednich 
rolnikom w jednym z poniższych 
przypadków:

Or. it

Poprawka 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom prawnym ani 
grupom osób prawnych umieszczonym na 
„wykazie negatywnym” opracowywanym 
w części na szczeblu UE i określającym 
rolników niebędących rolnikami czynnymi 
zawodowo. Ponadto państwa 
członkowskie mogą według uznania 
określić dodatkowe, niedyskryminacyjne 
kryteria w celu wykluczenia 
wnioskodawców, których gospodarcze 
zaangażowanie w działalność rolniczą jest 
marginalne.

Or. es

Uzasadnienie

Poprzez zdefiniowanie rolnika czynnego zawodowo Komisja zamierza wykluczyć 
beneficjentów, których przedmiotem działalności nie jest – lub jest jedynie w stopniu 
znikomym – działalność rolna, tak jak w przypadku lotnisk, spółek kolejowych itp. Uważamy, 
że cel ten można osiągnąć w prostszy sposób, poprzez wykluczenie tych osób prawnych, 
których przedmiotem działalności nie jest działalność rolna.

Poprawka 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, jeśli do działalności rolniczej 
wykorzystują mniej niż połowę należących 
do nich użytków rolnych, a na gruntach 
nieprzeznaczonych do działalności 
rolniczej nie prowadzą corocznej 
działalności minimalnej określanej przez 
państwa członkowskie. Po powiadomieniu 
Komisji państwa członkowskie mogą 
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podjąć decyzję o odgórnym wykluczeniu z 
zakresu płatności bezpośrednich 
określonych sposobów użytkowania 
gruntów, jeśli nie są one związane z 
prowadzeniem działalności rolniczej.

Or. de

Poprawka 553
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których głównym celem 
działalności nie jest działalność rolnicza, 
na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriów 
określonych przez państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 554
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których głównym celem 
działalności nie jest działalność rolnicza, 
na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriów 
określonych przez państwo członkowskie.

Or. en
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Poprawka 555
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków (z wyjątkiem 
producentów w mniej rozwiniętych 
regionach i na obszarach podlegających 
różnego rodzaju ograniczeniom):

Or. lv

Poprawka 556
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy poniższy 
przypadek:

Or. de

Poprawka 557
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
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prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

prawnych, które nie prowadzą działalności 
rolniczej zdefiniowanej w art. 4 ust. 1 lit. 
c).

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „rolnika czynnego zawodowo” powinna być powiązana z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez rolnika, a nie z dochodem pozarolniczym, jak sugeruje Komisja.  Ponadto 
propozycja Komisji powoduje zarówno dla władz, jak i dla rolników ogromne koszty 
administracyjne, których należy uniknąć.

Poprawka 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych.

Or. en

Poprawka 559
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych:
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Or. es

Poprawka 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się ani nie przekazuje się 
płatności bezpośrednich osobom 
fizycznym lub prawnym ani grupom osób 
fizycznych lub prawnych, których dotyczy 
jeden z poniższych przypadków:

Or. es

Uzasadnienie

Dzięki dodaniu powyższego wymogu uniknie się potencjalnego napływu właścicieli ziemskich 
nieprowadzących gospodarki rolnej, a także wykluczy dotychczasowych właścicieli ziemskich 
nieprowadzących gospodarki rolnej, którzy obecnie ubiegają się o otrzymanie płatności, z 
przystąpienia do nowego systemu wsparcia bezpośredniego.

Poprawka 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczą poniższe 
przypadki:

Or. en

Poprawka 562
Christofer Fjellner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczą poniższe 
przypadki:

Or. en

Poprawka 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się ani nie przekazuje się 
płatności bezpośrednich osobom 
fizycznym lub prawnym ani grupom osób 
fizycznych lub prawnych, których dotyczy 
jeden z poniższych przypadków:

Or. es

Uzasadnienie

Dzięki dodaniu powyższego wymogu uniknie się potencjalnego napływu właścicieli ziemskich 
nieprowadzących gospodarki rolnej, a także wykluczy dotychczasowych właścicieli ziemskich 
nieprowadzących gospodarki rolnej, którzy obecnie ubiegają się o otrzymanie płatności, z 
przystąpienia do nowego systemu wsparcia bezpośredniego.

Poprawka 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 1. Płatności bezpośrednie przyznaje się 
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bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

osobom fizycznym lub prawnym bądź
grupom osób fizycznych lub prawnych:

Or. en

Poprawka 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a)  roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym;  lub

skreślona

Or. en

Poprawka 566
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a)  roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym;  lub

skreślona

Or. en

Poprawka 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym; lub

skreślona

Or. de

Poprawka 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a)  roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym; lub

skreślona

Or. fr

Poprawka 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a)  roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym;  lub

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Zaproponowana przez Komisję definicja „rolnika czynnego zawodowo” jest nieprzydatna.  
Sam poziom wsparcia bezpośredniego nie mówi nic o działalności rolnika.  O kształcie 
definicji „rolnika czynnego zawodowo” powinny decydować państwa członkowskie.

Poprawka 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E.  Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a)  roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym;  lub

skreślona

Or. en

Poprawka 571
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym; lub

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Rozumiemy, że termin „rolnik czynny zawodowo” powinien być powiązany z minimalną 
działalnością rolniczą, jaką powinien wykonywać rolnik na swojej powierzchni użytków 
rolnych, oraz że należy wyłączyć z obejmowania tym terminem potencjalnych beneficjentów, 
których przedmiot działalności tylko w stopniu znikomym jest powiązany z działalnością 
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rolniczą lub nie jest z nią powiązany wcale.

Poprawka 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym; lub

skreślona

Or. es

Poprawka 573
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym; lub

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Nie należy dopuścić do tego, aby po przyjęciu wniosku Komisji pogorszyła się ogólna 
sytuacja gospodarstw, które poprzednio korzystały już na dużą skalę ze środków rolno-
środowiskowych i nadal będą z nich korzystać. Zobowiązanie do wieloletniego korzystania ze 
środków rolno-środowiskowych jest uwarunkowane – podobnie jak ekologiczna uprawa ziemi 
– decyzją gospodarczą o długofalowych skutkach, która może przynieść liczne dodatkowe 
korzyści w zakresie ekologizacji.
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Poprawka 574
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a)  roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym;  lub

skreślona

Or. en

Poprawka 575
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a)  roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym;  lub

skreślona

Or. en

Poprawka 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a)  roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 

skreślona
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pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym;  lub

Or. en

Poprawka 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a)  roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym;  lub

skreślona

Or. en

Poprawka 578
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a)  roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym;  lub

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „rolnika czynnego zawodowo” powinna być powiązana z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez rolnika, a nie z dochodem pozarolniczym, jak sugeruje Komisja.  Ponadto 
propozycja Komisji powoduje zarówno dla władz, jak i dla rolników ogromne koszty 
administracyjne, których należy uniknąć.
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Poprawka 579
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym; lub

skreślona

Or. pt

Poprawka 580
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a)  roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym;  lub

skreślona

Or. en

Poprawka 581
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a)  roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 

skreślona
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obrotowym;  lub

Or. en

Poprawka 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym; 
lub

a) prowadzą działalność rolniczą lub 
utrzymują grunty spełniając zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 1782/2003; lub

Or. en

Poprawka 583
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym; 
lub

a) nie prowadzą chowu ani uprawy 
produktów rolnych, w tym ich działalność 
nie obejmuje zbiorów, dojenia, hodowli 
zwierząt oraz utrzymywania zwierząt do 
celów gospodarskich; lub

Or. en

Poprawka 584
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym; 
lub

a) nie prowadzą chowu ani uprawy 
produktów rolnych, w tym ich działalność 
nie obejmuje zbiorów, dojenia, hodowli 
zwierząt oraz utrzymywania zwierząt do 
celów gospodarskich; lub

Or. en

Poprawka 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym; 
lub

a) powierzchnia użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego jest 
wykorzystywana do prowadzenia 
zakazanej działalności pozarolniczej; lub

Or. en

Poprawka 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym; 
lub

a) powierzchnia użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego jest 
wykorzystywana do prowadzenia 
zakazanej działalności pozarolniczej; lub

Or. en
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Poprawka 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym; lub

a) osoby, które nie uczestniczą w 
regularny i aktywny sposób w zarządzaniu 
lub pracach na gospodarstwie rolnym lub 
nie prowadziły działalności rolniczej w 
2011 r.; państwa członkowskie określą, 
jakie kryteria posłużą do zdefiniowania 
tego uczestnictwa;

Or. es

Uzasadnienie

Dzięki dodaniu powyższego wymogu uniknie się potencjalnego napływu właścicieli ziemskich 
nieprowadzących gospodarki rolnej, a także wykluczy dotychczasowych właścicieli ziemskich 
nieprowadzących gospodarki rolnej, którzy obecnie ubiegają się o otrzymanie płatności, z 
przystąpienia do nowego systemu wsparcia bezpośredniego.

Poprawka 588
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym;
lub

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym;

Or. it

Poprawka 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet



AM\907852PL.doc 169/179 PE492.791v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) działalność rolnicza stanowi jedynie 
nieznaczną część ich działalności 
gospodarczej;  lub

Or. en

Poprawka 590
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) należą one do grup podmiotów lub 
znajdują się w sytuacjach, w związku z 
którymi nie mogą czerpać korzyści w 
zakresie WPR; lub

Or. pt

Poprawka 591
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) działalność rolnicza nie stanowi 
przeważającej części ich działalności 
gospodarczej, przy czym odsetek ten 
zostanie zdefiniowany przez właściwe 
władze krajowe lub regionalne;

Or. es

Poprawka 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet



PE492.791v01-00 170/179 AM\907852PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) główna działalność gospodarcza lub 
przedmiot działalności nie polegają na 
prowadzeniu działalności rolniczej;  lub

Or. en

Poprawka 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b)  ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

skreślona

Or. en

Poprawka 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 

skreślona
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prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

Or. es

Uzasadnienie

Ten fragment zostaje skreślony, gdyż trudność w jego zastosowaniu została wskazana przez 
sam Trybunał Obrachunkowy. Uważamy, że zastosowanie w praktyce tego wymogu byłoby 
bardzo skomplikowane.

Poprawka 595
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b)  ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

skreślona

Or. en

Poprawka 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 

skreślona
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państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

Or. de

Poprawka 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b)  ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana przez Komisję definicja „rolnika czynnego zawodowo” jest nieprzydatna.  
Sam poziom wsparcia bezpośredniego nie mówi nic o działalności rolnika.  O kształcie 
definicji „rolnika czynnego zawodowo” powinny decydować państwa członkowskie.

Poprawka 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

skreślona
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Or. es

Poprawka 599
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b)  ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

skreślona

Or. en

Poprawka 600
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b)  ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

skreślona

Or. en

Poprawka 601
Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b)  ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „rolnika czynnego zawodowo” powinna być powiązana z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez rolnika, a nie z dochodem pozarolniczym, jak sugeruje Komisja.  Ponadto 
propozycja Komisji powoduje zarówno dla władz, jak i dla rolników ogromne koszty 
administracyjne, których należy uniknąć.

Poprawka 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, a 
grunty nie są wykorzystywane do
produkcji rolnej obejmującej chów lub 
uprawę produktów rolnych, w tym 
zbiorów, dojenia, hodowli zwierząt oraz 
utrzymywania zwierząt do celów 
gospodarskich.

Or. en
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Poprawka 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, a 
grunty nie są wykorzystywane do
produkcji rolnej obejmującej chów lub 
uprawę produktów rolnych, w tym 
zbiorów, dojenia, hodowli zwierząt oraz 
utrzymywania zwierząt do celów 
gospodarskich.

Or. en

Poprawka 604
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

b) ich powierzchnia użytków rolnych nie 
obejmuje głównie powierzchni 
utrzymywanej naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy; lub

Or. en

Poprawka 605
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

b) nie prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej zgodnie z art. 4 
ust. 1 lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Trudno jest określić grunty „utrzymywane naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy” oraz wzbudza wątpliwości, czy taka praktyka jest w ogóle powszechna w systemach 
gospodarki rolnej, które nie są naturalne, lecz (mogą być) półnaturalne.  Na przykład procesy 
ekologiczne, takie jak sukcesja stadiów seralnych, powodują nadmierne porastanie obszarów 
gatunkami krzewiastymi, co może zostać zrównoważone obciążeniem wypasami.

Poprawka 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).  Uwzględniając różnice 
geograficzne i różnorakie typy rolnicze, 
państwa członkowskie powinny ustalić, że 
rolnicy zajmujący się wypasem muszą 
wykazać znaczną liczebność stada, a 
rolnicy prowadzący uprawę – znaczną 
produkcją roślinną.
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Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny przyjąć obiektywne kryteria w celu zapewnienia, by z 
unijnego wsparcia korzystali rolnicy czynni zawodowo, a nie posiadacze gruntów, na których 
nie jest prowadzona działalność rolnicza.

Poprawka 607
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie lub – w stosownych 
przypadkach – regiony zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

Or. es

Poprawka 608
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie lub regiony zgodnie 
z art. 4 ust. 1 lit. c);

Or. en
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Poprawka 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

b) Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 610
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie;

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z właściwym stosowaniem zasady pomocniczości należy pozostawić państwom 
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członkowskim swobodę w formułowaniu definicji „rolnika czynnego zawodowo”.

Poprawka 611
Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. it


